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CONSULTA GENERAL D’ACTIVITATS I 
PROFESSIONALS DESTINATARIS 

 

Tot seguit es fa una relació dels cursos programats per 
l’Àrea d’Investigació i Formació Social i Criminològica del 
CEJFE per a l’any 2016. 
 
Hi trobareu el codi, el títol, els destinataris i el calendari 
de cadascun dels cursos que s’ofereixen, estructurats en 
diferents apartats: per als professionals de la Direcció 
General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil en un primer apartat, per als professionals de la 
Direcció General de Serveis Penitenciaris en un segon 
apartat i, tot seguit, l’oferta formativa adreçada als 
professionals d’ambdues direccions generals. 
 
Els professionals destinataris són els següents: 
 

Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil (centres educatius, equips de medi obert, equips 
d’assessorament tècnic de menors, equips d’assessorament tècnic 
penal, equips de mediació i oficines d’atenció a la víctima del 
delicte) 

 
o Educadors socials 
o Juristes 
o Pedagogs 
o Psicòlegs 
o Tècnics superiors i de gestió 
o Treballadors socials 
o Comandaments intermedis 

 
Direcció General de Serveis Penitenciaris 

 
 Àmbit de règim interior 

o Auxiliars tècnics i tècnics especialistes 
o Comandaments intermedis  

 Àmbit d’administració 
o Tècnics especialistes i tècnics mitjans d’oficines 
o Comandaments intermedis  

 Àmbit de rehabilitació 
o Bibliotecaris 
o Educadors socials 
o Juristes 
o Monitors artístics 
o Monitors esportius 
o Pedagogs 
o Psicòlegs 
o Tècnics superiors i de gestió 
o Treballadors socials 
o Comandaments intermedis 

 

Finalment, al darrer apartat hi trobareu les Jornades i 
activitats obertes a tots els professionals de l’àmbit 
d’execució penal, a professors i estudiants de les 
universitats, a investigadors, i a d’altres col·lectius 
professionals relacionats amb aquest àmbit. 
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> Cursos adreçats a professionals de la Direcció General d’Execució Penal a 
la Comunitat i de Justícia Juvenil 

 

Codi Títol Destinataris Calendari Pàgina 

31/01/01 
Models d'intervenció amb joves amb 
problemes de drogues 

Professionals de centres 
educatius i medi obert, amb 
prioritat per als professionals 
vinculats al programa Primera 
Línia 

30 de maig i 1, 6 i 
8 de juny 

13 

31/02/01 Intervenció breu estratègica (II) 

Psicòlegs de la Direcció General 
d'Execució Penal a la Comunitat i 
de Justícia Juvenil, amb prioritat 
per als participants del curs 
Intervenció breu estratègica de 
l'any 2015 

5, 7, 12 i 14 d’abril 14 

31/03/01 
Detecció i intervenció amb joves en 
risc de suïcidi 

Professionals de centres 
educatius i medi obert 

1, 3, 8 i 10 de març 15 

31/04/01 
Novetats en el marc legal i principis 
d'intervenció a justícia juvenil 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil 

7, 9 i 14 de març 16 

98/01/01 
98/01/02 
98/01/03 
98/01/04 
98/01/05 
98/01/06 
98/01/07 
98/01/08 
98/01/09 
98/01/71 

Plans d’intervenció amb menors en 
centres educatius 

Professionals de centres 
educatius de la Direcció General 
d'Execució Penal a la Comunitat i 
de Justícia Juvenil que hagin de 
planificar i executar plans 
d’intervenció amb menors 

per determinar 17 

98/02/01 
98/02/02 
98/02/03 
98/02/04 
98/02/51 
98/02/71 

Plans d’intervenció amb menors en 
medi obert 

Professionals de medi obert de la 
Direcció General d'Execució 
Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil que hagin de planificar i 
executar plans d’intervenció amb 
menors 

per determinar 18 

 
 
> Cursos adreçats a professionals de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris 
 

Codi Títol Destinataris Calendari Pàgina 

32/01/01 
32/01/02 

Especialització en la intervenció en 
situacions de crisi. Nivell expert 

Professionals que han realitzat els 
nivells bàsic i avançat i 
comandaments de l’àmbit de 
règim interior dels centres 
penitenciaris que participen dels 
comitès de seguretat i 
autoprotecció 

19, 21, 26 i 28 
d’abril (torn 1) i 24, 
26, 31 de maig i 2 

de juny (torn 2) 

20 

32/02/01 Control i seguretat penitenciària 
Professionals de l'àmbit de règim 
interior dels centres penitenciaris 

1, 3, 8 i 10 de març 21 

32/03/01 
Taller: treballar en unitats de règim 
obert i semiobert 

Professionals de l'àmbit de règim 
interior dels centres penitenciaris 

30 de maig i 1 i 6 
de juny 

22 

32/04/01 
Taller: treballar al centre de control 
interior i a les unitats d'accessos dels 
centres penitenciaris 

Professionals de l'àmbit de règim 
interior dels centres penitenciaris 

18, 20 i 25 d'abril 23 

32/05/01 
Anàlisi i gestió de la informació en 
les funcions del comandament de 
règim interior 

Caps de serveis, caps d'unitat, 
caps de l'àrea funcional i altres 
comandaments de règim interior 

19, 21, 26 i 28 
d'octubre 

24 

32/06/01 
Cooperació i treball en equip en 
l'àmbit de la seguretat 

Professionals de l'àmbit de règim 
interior dels centres penitenciaris 

17, 19, 25 i 27 
d’octubre 

25 

32/07/01 
Tolerància i gestió de la pressió en 
la pràctica del tècnic especialista 

Professionals de l'àmbit de règim 
interior dels centres penitenciaris 

5, 7, 12 i 14 d’abril 26 

32/08/01 
La gestió de la informació en la praxi 
del tècnic especialista 

Professionals de l'àmbit de règim 
interior dels centres penitenciaris 

7, 9, 14 i 16 de 
juny 

27 

32/09/01 
La direcció de persones en les 
funcions del comandament de règim 
interior 

Caps de serveis, caps d'unitat, 
caps de l'àrea funcional i altres 
comandaments de règim interior 

17, 19, 24 i 26 de 
maig 

28 
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Codi Títol Destinataris Calendari Pàgina 

69/01/01 
69/01/02 

Autoprotecció i extinció d'incendis al 
medi penitenciari 

Professionals de l'àmbit de règim 
interior dels centres penitenciaris 

per determinar 
(torn 1 i torn 2) 

29 

69/01/61 
69/01/62 

Autoprotecció i extinció d'incendis al 
medi penitenciari 

Professionals de l'àmbit de règim 
interior dels centres penitenciaris 

per determinar 
(torn 1 i torn 2) 

30 

69/02/01 
69/02/02 

Taller de gestió d'expedients: 
novetats legislatives en la gestió dels 
expedients penitenciaris 

Caps d'oficina i encarregats de 
l'àrea administrativa  

20 i 27 de gener 
(torn 1) i 21 i 28 de 

gener (torn 2) 
31 

69/03/01 
69/03/02 

Taller: incidència dels canvis 
legislatius en la gestió d'expedients 
penitenciaris 

Caps d'oficina i encarregats de 
l'àrea administrativa 

23 i 27 de maig 
(torn 1) i 6 i 10 de 

juny (torn 2) 
32 

98/06/01 
Formació semi presencial. 
Dactiloscòpia 

Professionals de l’àmbit de règim 
interior i d’administració dels 
centres penitenciaris 

del 23 de maig al 5 
de juny. Sessió 
presencial per 

determinar 

33 

32/10/01 
Drogodependències: model 
comunitari i model penitenciari 

Professionals de l'àmbit de 
rehabilitació dels centres 
penitenciaris 

25 i 27 d’abril i 2 i 4 
de maig 

34 

32/11/01 
Conflictes ètics en la intervenció 
penitenciària 

Professionals de l'àmbit de 
rehabilitació dels centres 
penitenciaris  

31 de maig i 7, 14 
i 21 de juny 

35 

32/12/01 
Vincles afectius en la parella i 
abordatge de la violència 

Professionals de l'àmbit de 
rehabilitació dels centres 
penitenciaris  

3, 5, 10 i 12 de 
maig 

36 

32/13/01 Conducció de grups d'usuaris 
Professionals de l'àmbit de 
rehabilitació dels centres 
penitenciaris  

8, 10, 15 i 17 de 
març 

37 

32/14/01 Del conflicte a la seva resolució 
Professionals de l'àmbit de 
rehabilitació dels centres 
penitenciaris 

19, 24 i 26 de maig 38 

32/15/01 PNL i intervenció penitenciària 
Professionals de l'àmbit de 
rehabilitació dels centres 
penitenciaris 

11, 13, 18 i 20 
d’abril 

39 

32/16/01 
Taller d'aprofundiment en PNL i 
intervenció penitenciària 

Professionals participants en el 
curs de PNL i intervenció 
penitenciària de l'any 2015 

2, 4 i 9 de maig 40 

69/04/01 
Taller de formació exprés: GROW, 
tècnica al servei de persones i 
equips 

Professionals de l'àmbit de 
rehabilitació del Centre 
Penitenciari Lledoners 

per determinar 41 

69/05/71 
Taller pràctic d'instruments 
diagnòstics: HCR-20 

Professionals de l'àmbit de 
rehabilitació del Centre 
Penitenciari Ponent i del Centre 
Penitenciari Obert de Lleida 

1 i 8 de juny 42 

69/06/51 
Taller de formació exprés: equips 
crítics, equips eficaços 

Professionals de l'àmbit de 
rehabilitació del Centre 
Penitenciari Puig de les Basses 

per determinar 43 

69/07/01 
Taller de formació exprés: tècniques 
de desbloqueig professional en 
situacions crítiques 

Professionals de l'àmbit de 
rehabilitació del Centre 
Penitenciari de Dones 

per determinar 44 

69/08/01 
Taller de formació exprés: eines i 
recursos per a la persuasió 

Professionals de l'àmbit de 
rehabilitació del Centre 
Penitenciari d’Homes de 
Barcelona 

per determinar 45 

69/09/01 
Novetats legislatives: l'estatut de la 
víctima i la reforma del codi penal 

Professionals de l'àmbit de 
rehabilitació dels centres 
penitenciaris  

13 i 20 de maig 46 

98/05/01 
98/05/02 
98/05/03 
98/05/04 
98/05/05 
98/05/51 
98/05/61 
98/05/62 

Disseny de programes 
individualitzats de tractament (PIT) i 
itineraris curriculars 

Professionals de l’àmbit de 
rehabilitació dels centres 
penitenciaris 

per determinar 47 

98/09/01 Formació semipresencial. RisCanvi 
Professionals de l’àmbit de 
rehabilitació dels centres 
penitenciaris 

del 8 al 28 de 
febrer. Sessió 
presencial per 

determinar 

48 
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> Cursos adreçats a tots els professionals de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris i de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de 
Justícia Juvenil 
 

Codi Títol Destinataris Calendari Pàgina 

34/01/01 
34/01/02 
34/01/03 

Formació en línia. Introducció al dret 
penal, processal penal i penitenciari 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil i 
de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris  

del 26 de setembre 
al 20 de novembre 

50 

34/02/01 
34/02/02 
34/02/03 

Formació en línia. Prevenció i 
tractament del delicte 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil i 
de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris  

del 2 de maig al 26 
de juny 

51 

34/03/01 
34/03/02 
34/03/03 

Formació en línia. Indicadors bàsics 
en problemàtiques de salut mental 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil i 
de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris  

del 19 de setembre 
al 13 de novembre 

52 

34/04/01 
34/04/02 
34/04/03 

Formació en línia. Drogues i 
execució penal 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil i 
de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris  

del 2 de maig al 26 
de juny 

53 

34/05/01 
Menors i joves infractors 
polivictimitzats 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil i 
de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris, de l'àmbit de 
rehabilitació, i tècnics de serveis 
centrals d'ambdues direccions 
generals 

18, 20, 25 i 27 
d’octubre 

54 

34/06/01 Les bandes juvenils llatines 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil i 
de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris, dels àmbits de 
rehabilitació i règim interior, i 
tècnics de serveis centrals 
d'ambdues direccions generals 

12, 14, 19 i 21 
d’abril 

55 

34/07/01 
La gestió emocional al servei dels 
equips de treball 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil i 
de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris, dels àmbits de 
rehabilitació i règim interior, i 
tècnics de serveis centrals 
d'ambdues direccions generals 

27 i 29 de 
setembre i 4 i 6 

d’octubre 
56 

34/08/01 
Violència en les relacions afectives 
de la parella 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil i 
de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris, de l'àmbit de 
rehabilitació, i tècnics de serveis 
centrals d'ambdues direccions 
generals 

7, 9, 14 i 16 de 
novembre 

57 

34/09/01 La immigració nord-africana 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil i 
de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris, dels àmbits de 
rehabilitació i règim interior, i 
tècnics de serveis centrals 
d'ambdues direccions generals 

11, 13, 18 i 20 
d’abril 

58 

34/10/01 
Intel·ligència emocional: mobilització 
de recursos personals 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil i 
de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris, dels àmbits de 
rehabilitació i règim interior, i 
tècnics de serveis centrals 
d'ambdues direccions generals 

8, 10, 15 i 17 de 
març 

59 
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Codi Títol Destinataris Calendari Pàgina 

34/11/01 La gestió i negociació del conflicte 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil i 
de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris, dels àmbits de 
rehabilitació i règim interior, i 
tècnics de serveis centrals 
d'ambdues direccions generals 

6, 8, 13 i 15 de 
juliol 

60 

34/12/01 Models socials i diversitat religiosa 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil i 
de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris, dels àmbits de 
rehabilitació i règim interior, i 
tècnics de serveis centrals 
d'ambdues direccions generals 

14, 16, 21 i 23 de 
març 

61 

34/13/01 
La tècnica del mindfulness al servei 
de la pràctica professional 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil i 
de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris, dels àmbits de 
rehabilitació i règim interior, i 
tècnics de serveis centrals 
d'ambdues direccions generals 

5, 12, 19 i 26 de 
maig 

62 

34/14/01 
Eficàcia i eficiència del treball en 
equip 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil i 
de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris, dels àmbits de 
rehabilitació i règim interior, i 
tècnics de serveis centrals 
d'ambdues direccions generals 

5, 7 i 11 de juliol 63 

34/14/71 
Eficàcia i eficiència del treball en 
equip 

Professionals de la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris, 
preferentment dels àmbits de 
rehabilitació i règim interior, i de la 
Direcció General d'Execució 
Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil a Lleida, amb prioritat per 
als del Servei de Suport a 
l’Execució Penal 

6, 8 i 12 d’abril 64 

34/15/01 
Gestió d'impactes emocionals en la 
intervenció professional 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil i 
de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris, dels àmbits de 
rehabilitació i règim interior, i 
tècnics de serveis centrals 
d'ambdues direccions generals 

7, 14, 21 i 28 
d’abril 

65 

34/16/01 
Gestió de les drogodependències en 
entorns tancats 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil i 
de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris, dels àmbits de 
rehabilitació i règim interior, i 
tècnics de serveis centrals 
d'ambdues direccions generals 

13, 15, 20 i 22 
d'abril 

66 

34/17/01 
Identificar i minimitzar els efectes de 
l'estrès 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil i 
de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris, dels àmbits de 
rehabilitació i règim interior, i 
tècnics de serveis centrals 
d'ambdues direccions generals 

18, 20, 25 i 27 
d’octubre 

67 

34/18/01 
Els models criminològics de les 
bandes de l'est d'Europa 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil i 
de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris, dels àmbits de 
rehabilitació i règim interior, i 
tècnics de serveis centrals 
d'ambdues direccions generals 

26 i 28 de 
setembre i 3 i 5 

d’octubre 
68 
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Codi Títol Destinataris Calendari Pàgina 

34/19/01 
Perspectiva de gènere i execució 
penal 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil i 
de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris, dels àmbits de 
rehabilitació i règim interior, i 
tècnics de serveis centrals 
d'ambdues direccions generals 

2n semestre 69 

34/19/61 
Perspectiva de gènere i execució 
penal 

Professionals de la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris, 
preferentment dels àmbits de 
rehabilitació i règim interior, i de la 
Direcció General d'Execució 
Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil a Tarragona, amb prioritat 
per als del Servei de Suport a 
l’Execució Penal 

5, 7, 12 i 14 de 
juliol 

70 

34/20/01 Drets humans i execució penal 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil i 
de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris, dels àmbits de 
rehabilitació i règim interior, i 
tècnics de serveis centrals 
d'ambdues direccions generals 

17, 19, 24 i 26 
d’octubre 

71 

34/21/01 Explicacions de la conducta criminal 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil i 
de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris, dels àmbits de 
rehabilitació i règim interior, i 
tècnics de serveis centrals 
d'ambdues direccions generals 

3, 5 i 10 d’octubre 72 

34/22/01 
Youthme, eina educativa per a 
l'apoderament 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil i 
de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris, de l'àmbit de 
rehabilitació, i tècnics de serveis 
centrals d'ambdues direccions 
generals 

6, 13 i 27 d’abril 73 

34/23/01 
Intel·ligència, nivell intel·lectual i 
discapacitat intel·lectual. Conceptes i 
realitats 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil i 
de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris, dels àmbits de 
rehabilitació i règim interior, i 
tècnics de serveis centrals 
d'ambdues direccions generals 

2, 9 i 16 de 
novembre 

74 

34/24/71 
Taller d'aprofundiment en PNL en 
l'execució penal 

Professionals de la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris, 
preferentment de l’àmbit de 
rehabilitació, i de la Direcció 
General d’Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil a 
Lleida, amb prioritat per als 
participants en el curs de PNL i 
execució penal de l’any 2015 

13, 15 i 20 de juny 75 

34/25/61 
Ètica de la intervenció social en 
contextos penals 

Professionals de la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris, 
preferentment dels àmbits de 
rehabilitació i règim interior, i de la 
Direcció General d'Execució 
Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil a Tarragona, amb prioritat 
per als del Servei de Suport a 
l’Execució Penal 

4, 11, 18 i 25 
d’abril 

76 

34/25/71 
Ètica de la intervenció social en 
contextos penals 

Professionals de la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris, 
preferentment dels àmbits de 
rehabilitació i règim interior, i de la 
Direcció General d'Execució 
Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil a Lleida 

18, 20, 25 i 27 de 
maig 

77 
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Codi Títol Destinataris Calendari Pàgina 

34/26/61 Transformar el temps en accions 

Professionals de la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris, 
preferentment dels àmbits de 
rehabilitació i règim interior, i de la 
Direcció General d'Execució 
Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil a Tarragona 

3, 5, 10 i 12 de 
maig 

78 

34/27/51 PNL i execució penal 

Professionals de la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris, 
preferentment dels àmbits de 
rehabilitació i règim interior, i de la 
Direcció General d'Execució 
Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil a Girona, amb prioritat per 
als del Servei de Suport a 
l'Execució Penal 

23, 25 i 30 de maig 
i 1 de juny 

79 

34/28/51 Del conflicte a la seva resolució 

Professionals de la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris, 
preferentment dels àmbits de 
rehabilitació i règim interior, i de la 
Direcció General d'Execució 
Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil a Girona, amb prioritat per 
als del Servei de Suport a 
l'Execució Penal 

22, 24 i 26 de 
febrer 

80 

34/29/51 Conducció de grups d'usuaris 

Professionals de la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris, 
preferentment de l’àmbit de 
rehabilitació, i de la Direcció 
General d’Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil a 
Girona 

14, 16, 21 i 23 de 
juny 

81 

69/14/01 
Taller: els processos de 
radicalització religiosa 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil i 
de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris que no hagin 
participat a les sessions 
informatives sobre radicalització 
en el 2015 

per determinar 82 

69/15/01 Taller: casos pràctics de negociació 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil i 
de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris, dels àmbits de 
rehabilitació i règim interior, i 
tècnics de serveis centrals 
d'ambdues direccions generals 

12 i 19 de maig 83 

69/16/01 Taller: comunicació persuasiva 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil i 
de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris, dels àmbits de 
rehabilitació i règim interior, i 
tècnics de serveis centrals 
d'ambdues direccions generals 

9 i 11 de maig 84 

69/17/01 
Taller: canviar de xip: l'eficàcia 
professional com a motivació 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil i 
de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris, dels àmbits de 
rehabilitació i règim interior, i 
tècnics de serveis centrals 
d'ambdues direccions generals 

26 i 28 de 
setembre 

85 

69/18/01 
Taller: com comunicar males 
notícies 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil i 
de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris, de l'àmbit de 
rehabilitació, i tècnics de serveis 
centrals d'ambdues direccions 
generals 

20 i 27 d’octubre 86 
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Codi Títol Destinataris Calendari Pàgina 

69/19/01 
Taller: l'autoconeixement en 
l'activitat professional 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil i 
de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris, de l'àmbit de 
rehabilitació, i tècnics de serveis 
centrals d'ambdues direccions 
generals. Es prioritzaran aquells 
alumnes que hagin dut a terme 
activitats vinculades a la 
intel·ligència emocional. 

7 i 14 de juny 87 

69/20/01 
Taller: habilitats comunicatives per 
evitar conflictes 

Professionals de la Direcció 
General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil i 
de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris, dels àmbits de 
rehabilitació i règim interior, i 
tècnics de serveis centrals 
d'ambdues direccions generals 

10 i 17 de març 88 

98/03/01 
98/03/02 

Formació en línia. Coneixement i 
aplicació de les circulars i 
instruccions en l’àmbit de règim 
interior 

Professionals de la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris 

de l’11 al 24 d’abril 
(torn 1) i del 2 al 15 

de maig (torn 2) 
89 

 

> Jornades i activitats obertes 

 

Codi Títol Destinataris Calendari Pàgina 

68/01/01 

VI Jornada de Criminologia. 
La criminologia davant la 
delinqüència juvenil i les seves 
noves manifestacions 

Activitat oberta 28 de gener 91 

68/02/01 
II Jornada de la Taula de 
Participació Social: el trànsit de la 
presó a la comunitat 

Activitat oberta 8 d’abril 92 

68/04/01 VII Jornada de Victimologia Activitat oberta maig 93 

68/05/01 
68/05/02 
68/05/03 
68/05/04 

Cicle 2016 de conferències en 
criminologia i execució penal 

Activitat oberta 
dimarts, els mesos 

d’octubre i 
novembre 

94 
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> Cursos adreçats a professionals de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de 
Justícia Juvenil 
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Models d’intervenció amb joves 
amb problemes de drogues Codi:  31/01/01 

 

 

 

Objectius 
Conèixer els diferents models d’intervenció en drogodependència amb joves 
a nivell comunitari. 

 
 
 Professor 

Jordi Bernabeu. Psicòleg i educador social del Servei de Salut Pública de 
l’Ajuntament de Granollers 

 
 
 Continguts 

1. La realitat d’adolescents i joves al voltant del consum d’alcohol i cannabis: 
estratègies de prevenció i intervenció 

2. La intervenció en contextos de festa: el safer clubbing, la distribució responsable 
d’alcohol, i l’anàlisi de substàncies 

3. Les associacions de cultiu de cannabis: com s’estan conformant i què impliquen 
a nivell social i sanitari 

4. Les drogues associades a l’exclusió i les intervencions comunitàries: sales de 
venopunció, consum inhalat i consums actuals en contextos d’exclusió social 

5. El treball amb usuaris de drogues 
6. Les noves drogues i els RCs 

 
 
 Metodologia 

Breu exposició teòrica compaginada amb el treball de grup amb a partir de l’anàlisi 
de casos reals 

 
 
 Destinataris 

Professionals de centres educatius i medi obert, amb prioritat per als professionals 
vinculats al programa Primera Línia 

 
 
 Dates: 30 de maig i 1, 6 i 8 de juny 

Horari: de 9,30 a 14,30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Intervenció 
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Intervenció breu estratègica (II) Codi:  31/02/01 
 

 

 

Objectius 
Identificar els principis del canvi interaccional. Reconèixer les sensacions 
limitants i reconduir els impulsos disfuncionals dels usuaris. Utilitzar els 
protocols empíricament validats en psicopatologies específiques. 

 
 
 Professor 

Toni Piera. Psicòleg i professor col·laborador del Postgrau en Teràpia Breu de la 
Universitat de Girona 

 
 
 Continguts 

1. De la sensació a la solució 
1.1.  Detecció de sensacions limitadores i incapacitats estratègiques 
1.2.  Recursos en interaccions desafiadores i tàctiques de procés 

2. Pensament multisistèmic 
2.1.  El microcanvi visceral de la percepció de l’usuari 
2.2.  El macrocanvi i la capacitat de maniobra del psicòleg 

3. Protocols específics 
3.1.  Patologies i solucions de la por 
3.2.  Patologies i solucions de la ràbia 
3.3.  Patologies i solucions del dolor-tristor 

4. Patologies i solucions del plaer compulsiu 
 
 
 Metodologia 

Breu exposició teòrica i treballs de grup amb casos reals 
 
 
 Destinataris 

Psicòlegs de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil, amb prioritat per als participants en el curs Intervenció breu estratègica de 
l’any 2015 

 
 
 Dates: 5, 7, 12 i 14 d’abril 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 
Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Intervenció 
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Detecció i intervenció amb joves en 
risc de suïcidi Codi:  31/03/01 

 

 

 

Objectius 
Identificar els factors personals i ambientals que poden desencadenar 
situacions de risc de suïcidi. Aplicar eines i estratègies en la intervenció 
professional que permetin detectar i abordar casos potencials de risc de 
suïcidi. 

 
 
 Professors 

Álvaro Muro. Psiquiatre i cap clínic de la Unitat Hospitalària Psiquiàtrica 
Penitenciària de Catalunya del Centre Penitenciari Brians 1 
Jaume Martínez. Psiquiatre de la Unitat Terapèutica del Centre Educatiu Els Til·lers 

 
 
 Continguts 

1. Característiques de la conducta suïcida: concepte i definicions 
2. Factors potencials de risc de suïcidi 

2.1.  Antecedents familiars 
2.2.  Riscos associats a l’edat 
2.3.  Factors ambientals 

3. Valoració del risc 
3.1.  Indicadors de risc en joves amb ideació suïcida 
3.2.  Indicadors de risc en joves amb antecedents de suïcidi 

4. Trastorns mentals associats a la conducta suïcida 
5. Orientació a la intervenció 

5.1.  Espais de suport educatiu 
5.2.  Abordatge psicològic 
5.3.  Reforç farmacològic 
5.4.  Supervisió i seguiment dels casos 

 
 
 Metodologia 

Exposició teòrica amb espais de reflexió i diàleg que es compaginaran amb exercicis 
individuals i grupals. Activitat participativa per part dels alumnes. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de centres educatius i medi obert 
 
 
 Dates: 1, 3, 8 i 10 de març 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 
Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Intervenció 
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Novetats en el marc legal i principis 
d’intervenció a justícia juvenil Codi:  31/04/01 

 

 

 

Objectius 
Reconèixer les principals novetats legislatives que afecten el model 
d’actuació de la justícia juvenil. Analitzar el valor de la justícia restaurativa en 
l’àmbit de la justícia juvenil. 

 
 
 Professors 

Jesús del Cacho. Jutge de menors de Tarragona 
Marc Cerón. Subdirector general de Reparació i Execució Penal a la Comunitat 

 
 
 Continguts 

1. Novetats legislatives 
1.1.  Llei orgànica 1/2015, de 30 de març. Canvis en el Codi penal 
1.2.  Directiva 2012/29/UE del Parlament Europeu i del Consell, sobre els drets, 

el suport i la protecció de les víctimes de delictes 
1.3.  Llei 4/2015, de l’Estatut de la víctima del delicte 
1.4.  Com afecta el nou marc legal al marc procedimental i als principis 

d’intervenció amb menors 
2. La perspectiva restaurativa en el model de justícia juvenil  

2.1.  Principis i valors de la justícia restaurativa 
2.2.  Perspectiva restaurativa en els diferents àmbits d’actuació de la justícia 

juvenil 
 
 
 Metodologia 

Explicació teòrica dels ponents amb la participació activa dels alumnes 
 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil 

 
 
 Dates: 7, 9 i 14 de març 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 35 

Hores: 15 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència 

Institucional 
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Plans d’intervenció amb menors en 
centres educatius Codi:  

98/01/01 
98/01/02 
98/01/03 
98/01/04 
98/01/05 
98/01/06 
98/01/07 
98/01/08 
98/01/09 
98/01/71 
 

 

 

Objectius 
Elaborar els plans d’intervenció amb menors (PIM) atenent al nou model. 
Vincular l’elaboració dels PIM a la necessitat de tenir una avaluació 
semiestructurada fiable. Elaborar i redactar l’apartat de síntesi valorativa 
tenint en compte els factors rellevants del cas i les indicacions del Protocol. 
Formular correctament objectius, accions i indicadors i/o re formular-los en 
base a l’avaluació del pla d’intervenció anterior. 

 
 
 Professors 

Per determinar 
 
 
 Continguts 

1. Els elements clau per garantir la fiabilitat de l’avaluació semiestructurada 
2. La hipòtesi explicativa de la conducta del menor 
3. La concreció i la redacció de la síntesi valorativa 
4. De l’avaluació semiestructurada al plantejament del pla d’intervenció: objectius, 

accions i indicadors d’avaluació 
5. L’avaluació i la reformulació del PIM 

 
 
 Metodologia 

Exposició teòrica i debat. Treball en grup sobre casos reals o hipotètics i posada en 
comú de dificultats i solucions.  

 
 
 Destinataris 

Professionals de centres educatius de la Direcció General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil que hagin de planificar i executar plans d’intervenció 
amb menors 
Inscripció tancada 

 
 
 Dates: per determinar 

Horari: per determinar 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 20 

Hores: 20 

Avaluació: no 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Planificació de la intervenció 
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Plans d’intervenció amb menors en 
medi obert Codi:  

98/02/01 
98/02/02 
98/02/03 
98/02/04 
98/02/51 
98/02/71 
 

 

 

Objectius 
Elaborar els plans d’intervenció amb menors (PIM) atenent al nou model. 
Elaborar i redactar l’apartat de síntesi valorativa tenint en compte els factors 
rellevants del cas i les indicacions del Protocol. Formular correctament 
objectius, accions i indicadors i/o re formular-los en base a l’avaluació del pla 
d’intervenció anterior. 

 
 
 Professors 

Per determinar 
 
 
 Continguts 

1. La hipòtesi explicativa de la conducta del menor 
2. La concreció i la redacció de la síntesi valorativa 
3. De l’avaluació semiestructurada al plantejament del pla d’intervenció: objectius, 

accions i indicadors d’avaluació 
4. L’avaluació i la reformulació del PIM 

 
 
 Metodologia 

Exposició teòrica i debat. Treball en grup sobre casos reals o hipotètics i posada en 
comú de dificultats i solucions.  

 
 
 Destinataris 

Professionals de medi obert de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat 
i de Justícia Juvenil que hagin de planificar i executar plans d’intervenció amb 
menors 
Inscripció tancada 

 
 
 Dates: per determinar 

Horari: de 9.00 a 14.00 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 20 

Hores: 15 

Avaluació: no 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Planificació de la intervenció 
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> Cursos adreçats a professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris 
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Especialització en la intervenció en 
situacions de crisi. Nivell expert Codi:  

32/01/01 
32/01/02 
 

 

 

Objectius 
Resoldre les situacions de crisi fent ús de les pautes d’actuació adequades i 
respectant les garanties jurídiques dels interns. Organitzar, coordinar i dirigir 
equips d’intervenció i evacuació davant eventuals situacions de crisi. Obtenir 
coneixements per enfrontar situacions crítiques que permetin la reacció 
òptima dels primers que intervenen al lloc dels fets. 

 
 
 Professors 

Professionals del cos de Mossos d’Esquadra 
Jose L. Valdivieso. Subdirector General de Centres i Gestió Penitenciària 

 
 
 Continguts 

1. La convivència ordenada i el bon ordre als centres penitenciaris 
2. Anàlisi de dades regimentals 
3. Interpretació dels indicadors regimentals 
4. El funcionament de la Unitat Central de Segrestos i Extorsions 
5. Aproximació a la problemàtica dels incidents crítics 
6. Fonaments de les negociacions en incidents crítics 
7. Procediments d’actuació en situacions amb ostatges 
8. La comunicació. Actituds davant el conflicte 
9. Mediació, negociació i resolució dels conflictes 
10. Protocols d’emergència i seguretat 
11. Els comitès de crisi: organització i funcions 
12. La necessària col·laboració i coordinació dels professionals penitenciaris amb 

les altres autoritats i cossos de seguretat 
13. La prevenció del conflicte 

 
 
 Metodologia 

Exposició teòrica que s’alternarà amb la resolució de casos pràctics, visualitzacions 
d’audiovisuals i dinàmiques de grup com jocs de rols, debats, tècniques de 
comunicació, etc. 

 
 
 Destinataris 

Professionals que han realitzat els nivells bàsic i avançat i comandaments de l’àmbit 
de règim interior dels centres penitenciaris que participen dels comitès de seguretat i 
autoprotecció 
Inscripció tancada 

 
 
 Dates: 19, 21, 26 i 28 d’abril (torn 1) i 24, 26, 31 de maig i 2 de juny (torn 2) 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 20 

Hores: 10 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Gestió de conflictes 
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Control i seguretat penitenciària Codi:  32/02/01 

 

 

Objectius 
Identificar els diferents conceptes de seguretat utilitzats en l’àmbit 
penitenciari. Aplicar en l’activitat professional els diferents protocols i 
procediments de seguretat amb coneixement de la normativa que s’hi 
vincula. 

 
 
 Professor 

David Cuaresma. Cap d’unitat del Centre Penitenciari Lledoners 
 
 
 Continguts 

1. La seguretat als centres penitenciaris 
1.1. La seguretat interior 
1.2. La seguretat perimetral  
1.3. La seguretat estàtica i dinàmica 
1.4. Seguretat i emergències 

2. Marc normatiu 
3. Els procediments quotidians de seguretat al centre penitenciari: cultura de 

seguretat 
4. Plans d’autoprotecció i seguretat 
5. Els protocols de seguretat 

5.1. Concepte, fonamentació i necessitat dels protocols de treball 
5.2. Elements integrants d’un protocol de seguretat 

6. Comunicació i transmissió de la informació  
6.1. Codis d’emergència unificats 
6.2. Comunicacions mitjançant radiotransmissor 
6.3. Comunicacions en situacions d’emergència  

7. Equips d’emergència i intervenció. Comitè de crisi. Col·laboració amb actors 
externs (cossos de seguretat i emergència) 

8. Avaluació i anàlisi de la seguretat. Simulacres 

 
 
 Metodologia 

Exposició teòrica que es compaginarà amb dinàmiques grupals i resolució de 
supòsits pràctics reals. Activitat dinàmica i participativa per part dels alumnes. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de l'àmbit de règim interior dels centres penitenciaris 
 
 
 Dates: 1, 3, 8 i 10 de març 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Control per a la seguretat 
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Taller: Treballar en unitats de règim 
obert i semiobert Codi:  32/03/01 

 

 

 

Objectius 
Explicar l’entorn específic de treball d’aquestes unitats. Utilitzar 
adequadament els procediments de control i seguretat que els són propis. 
Observar i intervenir atenent l’elevat nivell de moviments d’aquestes unitats i 
el perfil heterogeni dels interns. Compartir eficaçment la informació amb la 
resta de professionals. 

 
 
 Professor 

Francisco Lisa. Director del Centre Penitenciari Obert de Girona 
 
 
 Continguts 

1.  Context específic de treball 
1.1.  Marc normatiu 
1.2.  Relacions amb l’exterior 

2. Pautes per a la coordinació amb els equips de tractament i de serveis socials 
2.1.  Transmissió de la informació 
2.2.  Processos i procediments de treball 
2.3.  Particularitats de la vida penitenciària en aquests tipus de règim 

3. Característiques específiques del control i la seguretat 
3.1.  Observació activa 
3.2.  Introducció de substàncies prohibides 

 
 
 Metodologia 

Exposició teòrica que es complementarà amb espais de reflexió i la resolució de 
supòsits pràctics reals. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de l'àmbit de règim interior dels centres penitenciaris 
Inscripció tancada 

 
 
 Dates: 30 de maig i 1 i 6 de juny 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 15 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a 

Unitats de règim obert i semiobert 
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Taller: Treballar al centre de control 
interior i a les unitats d'accessos 
dels centres penitenciaris Codi:  32/04/01 

 

 

 

Objectius 
Explicar les característiques específiques del funcionament del centre de 
control interior i de les unitats d’accessos. Identificar i prevenir les 
incidències a través de l’observació activa. Gestionar i transmetre la 
informació rellevant de manera ràpida i concisa. 

 
 
 Professor 

Jordi Fortuño. Tècnic especialista del Centre Penitenciari Mas d’Enric 
 
 
 Continguts 

1. Context específic de treball 
1.1.  Marc normatiu 
1.2.  Processos i procediments de treball 

2. Procediments sistemàtics de control visual 
3. Utilització de recursos tècnics i tecnològics 
4. Observació activa permanent d’espais i situacions de risc 
5. Protocols de seguretat i d’emergència 
6. Obtenció, enregistrament i transmissió d’informació rellevant 
7. Identificació de situacions d’estrès i estratègies bàsiques d’afrontament 

 
 
 Metodologia 

Exposició teòrica que es complementarà amb espais de reflexió i la resolució de 
supòsits pràctics reals.  

 
 
 Destinataris 

Professionals de l'àmbit de règim interior dels centres penitenciaris 
 
 
 Dates: 18, 20 i 25 d'abril 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 15 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència 

Centre de control interior i unitats d’accessos 
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Anàlisi i gestió de la informació en 
les funcions del comandament de 
règim interior Codi:  32/05/01 

 

 

 

Objectius 
Garantir el registre de la informació rellevant i la seva transmissió a les 
instàncies pertinents. Registrar, analitzar i transmetre informació utilitzant 
criteris de qualitat. Supervisar la informació rebuda de persones a càrrec del 
comandament utilitzant aquests criteris. 

 
 
 Professor 

Per determinar 
 
 
 Continguts 

1. La gestió de la informació 
1.1.  Transmissió de la informació: destinació i finalitat 
1.2.  Fonts formals d’informació 
1.3.  Contrast i validació de la informació 
1.4.  Fonts informals d’informació 
1.5.  Criteris bàsics per a una informació de qualitat (claredat, brevetat, 

objectivitat i rellevància) 
1.6. Conseqüències legals de la informació escrita 

2. Supervisió de la informació 
2.1.  Finalitat de la informació 
2.2.  Detecció de valoracions personals i judicis de valor 
2.3.  Detecció d’altres errades rellevants en la informació rebuda 

3. Recursos informàtics i documentals al servei de la informació 
 
 
 Metodologia 

Exposició teòrica que es compaginarà amb espais de reflexió i la resolució de 
supòsits pràctics reals.  

 
 
 Destinataris 

Caps de servei, caps d'unitat, caps de l'àrea funcional i altres comandaments de 
règim interior 

 
 
 Dates: 19, 21, 26 i 28 d'octubre 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència 

Gestió de la informació 
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Cooperació i treball en equip en 
l'àmbit de la seguretat Codi:  32/06/01 

 

 

Objectius 
Reconèixer quins són els mecanismes de funcionament que fan més efectiva 
i eficient la tasca dels equips de treball. Identificar els rols, les 
característiques i les responsabilitats dins d’un equip de treball. Gestionar els 
conflictes que sorgeixen dins els equips. 

 
 
 Professors 

José Ángel Rodríguez Mayo i Miracle Pastor. Professionals adscrits a la Generalitat 
de Catalunya i consultors de 103 Diseño y Formación 

 
 
 Continguts 

1. Definició d’equip 

1.1. Diferències entre grup i equip 

1.2. Característiques de l’equip de treball 

1.3. Els equips de treball del tècnic especialista (equips propis i col·laboració 

amb l’equip multidisciplinari) 

2. Treball en equip 

2.1. Estructura i organització: rols i funcions 

2.2. Col·laboració i cohesió de l’equip 

2.3. Equips eficaços: planificació i avaluació de la tasca de l’equip 

2.4. Gestió de conflictes en l’equip 
 
 
 Metodologia 

Breu exposició teòrica amb espais de diàleg que es compaginaran amb dinàmiques 
de grup, visionat d’escenes de vídeo, etc. Activitat dinàmica i participativa per part 
dels alumnes. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de l'àmbit de règim interior dels centres penitenciaris 
 
 
 Dates: 17, 19, 25 i 27 d’octubre 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Cooperació i treball en equip 
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Tolerància i gestió de la pressió en 
la pràctica del tècnic especialista Codi:  32/07/01 

 

 

Objectius 
Mantenir una actitud positiva i l’energia necessària per fer front a la pressió 
de l’entorn laboral. Identificar les causes de l’estrès i fer servir eines per 
analitzar les reaccions estressants. Cercar alternatives per superar els 
obstacles i dificultats provocats per la pressió. Utilitzar eines que permetin 
controlar els comportaments davant situacions crítiques quotidianes. 

 
 
 Professora 

Mercè Moreno. Psicòloga i formadora de Career BCN Consultants 
 
 
 Continguts 

1. Anàlisi de l’entorn i posicionament dels professionals 

2. Autodiagnòstic socioemocional 

3. La percepció i les seves regles 

4. Actituds i estereotips: com influeixen en les relacions 

5. La pressió i l’emoció 

6. Les reaccions emocionals: capacitat d’autocontrol 

7. La recerca de recursos i suport davant de situacions difícils 

8. Les pròpies decisions 

 
 
 Metodologia 

Breu exposició teòrica amb espais de diàleg que es compaginaran amb diverses 
dinàmiques de grup, exercicis corporals, relaxació, visionat d’escenes de vídeo, etc. 
Activitat participativa i dinàmica per part dels alumnes. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de l'àmbit de règim interior dels centres penitenciaris 
 
 
 Dates: 5, 7, 12 i 14 d’abril 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Tolerància a la pressió 
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La gestió de la informació en la 
praxi del tècnic especialista Codi:  32/08/01 

 

 

Objectius 
Utilitzar diverses tècniques de recollida d’informació. Transmetre 
adequadament la informació a la resta de professionals. Identificar la 
informació rellevant per a l’elaboració d’informes. Redactar informes de 
manera clara i adequada. 

 
 Professor 

Juan Pedro Domínguez. Cap d’unitat del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona 
 
 Continguts 

1. La informació 

1.1. La importància de la informació 

1.2. Relació del tractament de la informació i la prevenció d’incidències 

1.3. Transmissió de la informació: destinació i finalitat 

1.4. Els deures de la discreció, el secret i el silenci professional 

2. Tècniques de recollida de la informació 

2.1. Observació dels interns com a eina de seguretat interior 

2.2. Característiques dels sistemes de vigilància (immediata i indirecta) 

2.3. Principis bàsics de la tasca del funcionari en destinacions de seguretat 

2.4. Tècniques i mitjans de captació de la informació i observació activa 

2.5. Identificació de les característiques dels grups delictius organitzats 

2.6. La importància de l’observació en els recomptes, escorcolls, requises i la 

intervenció d’objectes 

3. La redacció de la informació 

3.1. Tipus de documents 

3.2. Normes bàsiques per a l’elaboració de documents 

3.3. Identificació de la informació rellevant 

3.4. Elements per a una bona redacció dels comunicats de fets 

4. Recursos informàtics adequats per a la redacció de documents 

4.1. Introducció, manteniment, duplicació i recerca d’escorcolls al SIPC. 
Consideracions generals, elements rellevants i casos especials 

 Metodologia 
Exposició teòrica amb espais de diàleg i debat que es compaginaran amb 
dinàmiques participatives, resolució de supòsits pràctics, visionat d’escenes de vídeo 
i pràctica amb el SIPC. 

 
 Destinataris 

Professionals de l'àmbit de règim interior dels centres penitenciaris 
 
 Dates: 7, 9, 14 i 16 de juny 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 20 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 Activitat vinculada a la competència: 

Gestió de la informació 
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La direcció de persones en les 
funcions del comandament de règim 
interior Codi:  32/09/01 

 

 

 

Objectius 
Organitzar l'actuació dels professionals a càrrec del comandament adaptant-
se al context i als seus canvis. Influir en el comportament d’aquests 
professionals per tal d'assolir els objectius de l'organització tot 
desenvolupant i mantenint-hi relacions laborals positives. 

 
 
 Professor 

Per determinar 
 
 
 Continguts 

1. El rol de comandament en l’àmbit de règim interior 
1.1.  Visió estratègica: objectius directius i del centre penitenciari. Paper clau del 

comandament 
1.2.  Lideratge i supervisió de la seguretat 
1.3.  El lideratge en institucions de control 

2. Les àrees de responsabilitat 
2.1.  Estructura i funcions dels comandaments penitenciaris: responsabilitats i 

complementarietat 
2.2.  Característiques i necessitats dels serveis 
2.3.  Supervisió i control dels funcionaris a càrrec del comandament 
2.4.  Espais de coordinació i presa de decisions 

3. Característiques del rol directiu 
3.1.  Coherència en la presa de decisions 
3.2.  L’argumentació de les ordres 
3.3.  Motivació i reconeixement dels professionals 
3.4.  La supervisió de les funcions en els subordinats 

 
 
 Metodologia 

Breu exposició teòrica que es compaginarà amb la reflexió i la pràctica de supòsits 
reals. 

 
 
 Destinataris 

Caps de servei, caps d'unitat, caps de l'àrea funcional i altres comandaments de 
règim interior 

 
 
 Dates: 17, 19, 24 i 26 de maig 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència 

Direcció de persones 
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Autoprotecció i extinció d'incendis al 
medi penitenciari Codi:  

69/01/01 
69/01/02 

 

 

Objectius 
Adoptar les mesures d’extinció, protecció i autoprotecció contra incendis que 
es poden produir al medi penitenciari. Utilitzar els mitjans d’extinció de què 
disposen els establiments penitenciaris.  

 
 
 Professors 

Bombers instructors de l’ Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris 

 
 
 Continguts 

1. Marc normatiu 
1.1. Manual de protecció 

2. Riscos professionals específics en un centre penitenciari 
3. Esquemes operacionals 

3.1. Prevenció 
3.2. Actuacions en casos d’emergències 

4. Control del foc 
5. Mitjans d’extinció 
6. Boques d’Incendi Equipades (BIE) 
7. Actuacions en espais interiors i exteriors 
8. Senyalització d’emergència i socors 
9. Pràctiques 
10. Orientació sense visibilitat 
11. BIE 25 i BIE 45 
12. Ús extintors aigua, gas i pols 

13. Actuacions en la cel·la 
 
 
 Metodologia 

Executar pràctiques d’extinció amb diversos tipus d’extintor i Boques d’Incendi 
Equipades (BIE) 

 
 
 Destinataris 

Professionals de l'àmbit de règim interior dels centres penitenciaris 
Inscripció tancada 

 
 
 Dates: per determinar (torn 1 i torn 2) 

Horari: per determinar 

Lloc: Institut de Seguretat Pública de Catalunya 

Places: 25 

Hores: 10 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Control per a la seguretat 
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Autoprotecció i extinció d'incendis al 
medi penitenciari Codi:  

69/01/61 
69/01/62 

 

 

Objectius 
Adoptar les mesures d’extinció, protecció i autoprotecció contra incendis que 
es poden produir al medi penitenciari. Utilitzar els mitjans d’extinció de què 
disposen els establiments penitenciaris.  

 
 
 Professors 

Bombers instructors de l’ Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris 

 
 
 Continguts 

1. Marc normatiu 
1.1. Manual de protecció 

2. Riscos professionals específics en un centre penitenciari 
3. Esquemes operacionals 

3.1. Prevenció 
3.2. Actuacions en casos d’emergències 

4. Control del foc 
5. Mitjans d’extinció 
6. Boques d’Incendi Equipades (BIE) 
7. Actuacions en espais interiors i exteriors 
8. Senyalització d’emergència i socors 
9. Pràctiques 
10. Orientació sense visibilitat 
11. BIE 25 i BIE 45 
12. Ús extintors aigua, gas i pols 

13. Actuacions en la cel·la 
 
 
 Metodologia 

Executar pràctiques d’extinció amb diversos tipus d’extintor i Boques d’Incendi 
Equipades (BIE) 

 
 
 Destinataris 

Professionals de l'àmbit de règim interior dels centres penitenciaris 
Inscripció tancada 

 
 
 Dates: per determinar (torn 1 i torn 2) 

Horari: per determinar 

Lloc: Centre Penitenciari Obert de Tarragona 

Places: 25 

Hores: 10 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Control per a la seguretat 
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Taller de gestió d'expedients: 
novetats legislatives en la gestió 
dels expedients penitenciaris Codi:  

69/02/01 
69/02/02 

 

 

Objectius 
Conèixer les principals novetats legislatives vinculades a la gestió dels 
expedients penitenciaris. Analitzar diferents situacions i casos complexos 
que afecten l’expedient de l’intern. 

 
 
 Professora 

Jacqueline Anta. Cap del Servei de Gestió Penitenciària 
 
 
 Continguts 

1. Principals novetats legislatives: reforma del Codi Penal i altres lleis importants 
sobre la matèria 

2. Anàlisi de la darrera jurisprudència sobre temes d’execució penal. 
3. Darreres modificacions informàtiques de l’expedient de l’intern introduïdes en el 

programa SIPC 
4. Anàlisi de alguns casos pràctics sobre qüestions controvertides en la gestió de 

l’expedient 
 
 
 Metodologia 

Exposició teòrica que s’alternarà amb la resolució de casos pràctics mitjançant el 
programa informàtic SIPC. 

 
 
 Destinataris 

Caps d'oficina i encarregats de l'àrea administrativa 
Inscripció tancada 

 
 
 Dates: 20 i 27 de gener (torn 1) i 21 i 28 de gener (torn 2) 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 20 

Hores: 10 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a: 

Unitats de gestió penitenciària 



 

 

Formació d’actualització i aprofundiment 
Pàgina 32 

 

  

 
 

 

Taller: incidència dels canvis 
legislatius en la gestió d'expedients 
penitenciaris Codi:  

69/03/01 
69/03/02 
 

 

 

Objectius 
Gestionar els expedients penitenciaris tenint en compte les principals 
novetats legislatives en matèria d’execució penal. 

 
 
 Professor 

Josep Antoni Rodríguez. Magistrat del Jutjat Penal 21 de Barcelona  
 
 
 Continguts 

1. Principals novetats del codi penal en la Llei orgànica 1/2015: 
1.1.  Acumulacions de condemnes 
1.2.  Refosa de penes 
1.3.  Mesures de seguretat 
1.4.  Estrangeria 
1.5.  Llibertat condicional  

2. La llei 4/2015 de l’Estatut de la víctima del delicte 
3. Normativa comunitària incorporada en matèria d’execució penal 
4. La reforma de la Llei d’enjudiciament criminal 

 
 
 Metodologia 

Explicació teòrica dels ponents amb la participació activa dels alumnes  
 
 
 Destinataris 

Caps d'oficina i encarregats de l'àrea administrativa 
Inscripció tancada 

 
 
 Dates: 23 i 27 de maig (torn 1) i 6 i 10 de juny (torn 2) 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 10 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència 

Unitats de gestió penitenciària 
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Formació semi presencial. 
Dactiloscòpia Codi:  98/06/01 

 

 

 

Objectius 
Identificar la identitat d’una persona per mitjà d’un dactilograma. Classificar 
dactilogrames a partir de les seves diferents tipologies. Arxivar dactilogrames 
i organitzar l’arxiu en base a fórmules de la dactiloscòpia. 

 
 
 Formació d'autoaprenentatge 

 
 
 
 Continguts 

1. Presa d’impressions digitals 
2. Identificació dactiloscòpica 
3. Crestes papil·lars 
4. Deltes 
5. El nucli 
6. Tipus fonamentals de dactilogrames 
7. Fórmula dactiloscòpica 
8. La subfórmula 
9. Arxiu decadactilar 
10. Tècnica i mitjans per a l’obtenció de dactilogrames 
11. Entrenament en situacions pràctiques, en la sessió presencial 

 
 
 Metodologia 

Curs d’autoaprenentatge de caràcter interactiu. El professional inscrit i acceptat durà a 
terme el curs via Internet en el període aproximat d’una setmana. A la finalització de 
l’activitat en línia es durà a terme una sessió de caràcter presencial on, per mitjà del 
treball de casos, s’entrenaran situacions pràctiques i es resoldran dubtes. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de l’àmbit de règim interior i d’administració dels centres penitenciaris 
 
 
 Dates: del 23 de maig al 5 de juny. Sessió presencial per determinar 

Lloc:  Des del propi lloc de treball o des de l’ordinador personal 
 Sessió presencial al CEJFE 

Places: 25 

Hores: 15 (10 en línia i 5 presencials) 

Avaluació: sí 

Certificació:  la sessió presencial només la podran realitzar aquells alumnes que 

hagin superat el curs en línia. Únicament s'emetran certificats d'aprofitament a 
aquells alumnes que superin el curs en línia i assisteixin a la sessió presencial. En 
aquesta activitat no es certifica l'assistència  

 

 

 Activitat vinculada a: 

Departaments d'ingressos i sortides i Unitats de gestió 
penitenciària 
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Drogodependències: model 
comunitari i model penitenciari Codi:  32/10/01 

 

 

Objectius 
Identificar els elements comuns i diferenciadors de l’abordatge de l’addicció 
al medi comunitari i al medi penitenciari. Identificar les mancances i els 
models d’èxit dels programes comunitaris. Conèixer els tractaments de les 
addiccions centrats en l’abstinència i la reducció del dany. Aplicar eines 
orientades a ampliar la consciència del problema i de la responsabilitat en 
usuaris drogodependents. 

 
 
 Professora 

Teresa Batanàs. Psicòloga del Centre d’Atenció Sanitària del Centre Penitenciari 
Brians 1 

 
 
 Continguts 

1. Importància del context en les intervencions terapèutiques 

1.1.  Característiques de la presó a tenir en compte en l’abordatge terapèutic 

1.2.  Conseqüències de l’internament a presó i tractament 

1.3.  Intervenció en drogues en el medi penitenciari 

2. Consideracions del consum de drogues a presó que condicionen els tractaments 

3. Aspectes a considerar en el procés d’excarceració 

4. Aproximació als programes de drogodependències a l’àmbit comunitari 

4.1.  Revisió de la història dels programes de tractament 

4.2.  Principals característiques i funcionament dels tractaments comunitaris: 

abstinència i reducció del dany 

5. Les pràctiques de l’èxit i superació de mancances 
5.1.  Identificació i superació de mancances 
5.2.  Exemples concrets de l’èxit assolit 

6. La qualitat del vincle terapèutic: predictor de l’èxit del tractament 
7. Aspectes teòrics i pràctics que afavoreixen l’ampliació de la consciència del 

problema i la responsabilitat en interns drogodependents 
 
 
 Metodologia 

Combinació d’exposició teòrica, dinàmiques vivencials i espais de diàleg participatiu 
 
 
 Destinataris 

Professionals de l'àmbit de rehabilitació dels centres penitenciaris 
 
 
 Dates: 25 i 27 d’abril i 2 i 4 de maig 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència 

Intervenció 
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Conflictes ètics en la intervenció 
penitenciària Codi:  32/11/01 

 

 

Objectius 
Reflexionar sobre l’ètica de l’organització com a prestadora de serveis de 
qualitat. Consensuar eines i habilitats per a la presa de decisions des de la 
perspectiva de l’ètica en l’àmbit penitenciari. 

 
 
 Professora 

Ester Busquets. Llicenciada en Filologia i professora d’ètica de la Facultat de 
Ciències de la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic. 

 
 
 Continguts 

1. Ètica i moral en les societats plurals 

2. Ètica de la responsabilitat retroactiva i proactiva  

3. Les fal·làcies 

4. Ètica de l'individu. Ètica de l'organització. Ètica professional. Ètica civil 

5. Missió i valors de la intervenció social en entorns penitenciaris 

6. Conflictes i dilemes 

7. Les tres preguntes de la qualitat 

8. La gestió de l'error, de la contradicció, del risc 

9. Metodologia per a la presa de decisions ètiques 

10. Què és una bona pràctica? 

11. Virtuts professionals 

12. Dignitat, autonomia, justícia, no-maleficència, beneficència  

13. El codi ètic, els espais de reflexió i les memòries de responsabilitat 

 
 
 Metodologia 

Exposició teòrica que es compaginarà amb espais de diàleg i reflexió. 
 
 
 Destinataris 

Professionals de l'àmbit de rehabilitació dels centres penitenciaris 
 
 
 Dates: 31 de maig i 7, 14 i 21 de juny 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Intervenció 
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Vincles afectius en la parella i 
abordatge de la violència Codi:  32/12/01 

 

 

Objectius 
Reconèixer la importància dels vincles afectius en les relacions de les 
persones. Visibilitzar la rellevància de la constitució dels vincles i la seva 
incidència en la violència de gènere. Reflexionar sobre el treball amb la 
violència de gènere i els aspectes ètics i d’autocura professional. 

 
 
 Professora 

Leonor Cantera. Professora de psicologia de la salut i psicologia social de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 

 
 
 Continguts 

1. Introducció i definició de conceptes 

1.1. Patriarcat 

1.2. Estructura i construcció social 

1.3. Relacions de poder 

1.4. Producció i sostenibilitat de la violència de gènere 

2. Construcció del vincle 

2.1. Seducció 

2.2. Fusió 

2.3. Separació i/o unió 

3. Enamorament i amor 

3.1. Amor romàntic 

3.2. Fantasies amoroses 

4. Estructura dels vincles afectius 

4.1. Models de vincles 

5. El desamor i el dol 

6. El maneig de les emocions (sensitive research) i aspectes ètics en la intervenció 

6.1. Rol professional i autocura 

6.2. Expectatives de la víctima i de la persona agressora 

7. Dificultats en el treball amb la violència i importància del treball en xarxa 

 
 
 Metodologia 

Exposició teòrica amb espais de reflexió i diàleg que es compaginaran amb exercicis 
individuals i grupals. Activitat participativa per part dels alumnes. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de l'àmbit de rehabilitació dels centres penitenciaris 
 
 
 Dates: 3, 5, 10 i 12 de maig 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Intervenció 
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Conducció de grups d'usuaris Codi:  32/13/01 

 

 

Objectius 
Utilitzar les estratègies de dinamització més adequades a les diferents 
modalitats de grup. Dissenyar eines i mecanismes per afavorir l’èxit del grup. 
Posar en pràctica habilitats i tècniques en la conducció de grups. 

 
 
 Professores 

Amanda Martinez i Elena Sorribes. Membres de l’equip del Màster en autolideratge i 
conducció de grups de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. 

 
 
 Continguts 

1. Marc teòric de la dinàmica de grups: concepte, estructura, tipus i funcions del 

grup 

2. Funcionament del grups: etapes, rols, relacions i objectius del grup 

3. Lideratge i dinamització del grup. Vincles entre els membres. Nivells, regles i 

dinàmiques de comunicació 

3.1. Treball en equip 

3.2. Gestió i resolució de conflictes grupals 

3.3. L’assertivitat 

3.4. Intel·ligència emocional 

4. Habilitats bàsiques en la conducció de grups: 

4.1. L’ús del llenguatge 

4.2. L’autoimatge i la seva projecció 

4.3. Les actituds 

4.4. La comunicació no verbal 

4.5. Situacions específiques 

5. Planificació de dinàmiques de grup 
 
 
 Metodologia 

Exposició teòrica que es compaginarà amb la resolució de supòsits pràctics, 
dinàmiques grupals i visionat d’audiovisuals. Activitat dinàmica i participativa per part 
dels alumnes. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de l'àmbit de rehabilitació dels centres penitenciaris 
 
 
 Dates: 8, 10, 15 i 17 de març 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Intervenció 
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Del conflicte a la seva resolució Codi:  32/14/01 

 

 

Objectius 
Aprofundir en els conceptes clau de la gestió del conflicte. Millorar els 
recursos i estratègies comunicatives per a la gestió del conflicte. Aplicar 
eines d’anàlisi i d’actuació eficaç davant del conflicte. 

 
 
 Professors 

Miracle Pastor i José Ángel Rodríguez. Professionals adscrits a la Generalitat de 
Catalunya i consultors de 103 Diseño y Formación 

 
 
 Continguts 

1. Revisió de conceptes clau en la gestió del conflicte 

2. La gestió alternativa del conflicte 

3. La visió proactiva del conflicte 

4. Els tres components espacials del conflicte 

5. Els comportaments eficaços  

6. Les eines de l’anàlisi conflictològica 
 
 
 Metodologia 

Taller pràctic que combinarà alguns elements tècnics i conceptuals amb les 
experiències dels participants. Cada participant facilitarà als professors, set dies 
abans de l’activitat, un cas concret de conflicte viscut en primera persona o a través 
d’altres. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de l'àmbit de rehabilitació dels centres penitenciaris 
 
 
 Dates: 19, 24 i 26 de maig 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 15 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Prevenció i resolució de conflictes 
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PNL i intervenció penitenciària Codi:  32/15/01 

 

 

Objectius 
Conèixer el model de programació neurolingüística com a eina professional 
vinculada a la funció d’ajuda. Identificar aspectes verbals i no verbals 
presents en les relacions professionals i personals. Millorar l’ús de les 
competències de comunicació, persuasió, motivació i resolució de conflictes 
en l’àmbit professional. 

 
 Professor 

Robert Long. Consultor i formador de l’empresa SOLO Consultores 
 
 Continguts 

1. Introducció i definició de conceptes bàsics 

1.1. Pressuposicions de la PNL 

1.2. Mapa mental: intel·ligència emocional 

1.3. El model de comunicació de la PNL 

1.4. L’estat d’acompanyament 

2. ¿Què és la congruència? 

2.1. “Els rols disfuncionals sota l’estrès” (model Virginia Satir) 

2.2. Autoestima i congruència 

3. Recursos contra bloquejos 

3.1. Què és un bloqueig neuromuscular? 

3.2. Les quatre formes de superar bloquejos 

4. La resolució de conflictes interpersonals 

4.1. Las tres posicions perceptives 

4.2. Identificació de la intenció positiva 

4.3. Reenquadraments 

5. La comunicació suggestiva 

5.1. El llegat de Milton Erickson: l’inconscient creatiu 

5.2. La comunicació metafòrica 

6. La bona formulació d’objectius 

6.1. Alineament de nivells neurològics 

7. Compromisos individuals 

 Metodologia 
Breu exposició teòrica que es compaginarà amb dinàmiques grupals (simulacions de 
jocs, visionat d’audiovisuals, exercicis pràctics i espais de debat). Activitat dinàmica i 
participativa per part dels alumnes. 

 
 Destinataris 

Professionals de l'àmbit de rehabilitació dels centres penitenciaris 
 
 Dates: 11, 13, 18 i 20 d’abril 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 Activitat vinculada a la competència: 

Intervenció 
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Taller d'aprofundiment en PNL i 
intervenció penitenciària Codi:  32/16/01 

 

 

Objectius 
Ampliar l’ús del catàleg de competències emocionals i de comunicació. 
Identificar els canvis necessaris per transformar les creences limitadores en 
unes de noves que siguin més potenciadores. Aprofundir, a través d’espais 
de reflexió, en l’autoestima i coneixement personal i professional. 

 
 
 Professor 

Robert Long. Consultor i formador de l’empresa SOLO Consultores 
 
 
 Continguts 

1. Revisió dels conceptes claus en la PNL 

1.1. Detecció de necessitats professionals  

1.2. Els metapatrons bàsics de la PNL 

1.3. Exercici pràctic: exploració de l'estructura en l'experiència subjectiva 

2. Recursos per crear rapport 

2.1. Detecció i acompanyament en el llenguatge de l’interlocutor 

2.2. Resum del metamodel del llenguatge 

2.3. L’ús de preguntes poderoses 

3. Les àncores com a recurs professional  

3.1. Recuperació d’àncores en l'espai d'acompanyament 

3.2. La identificació d’àncores com a recurs en la intervenció professional 

3.3. Exercicis pràctics d'aplicació 

 
 
 Metodologia 

Breu exposició teòrica que es compaginarà amb dinàmiques grupals (simulacions de 
jocs, visionat d’audiovisuals, exercicis pràctics i espais de debat). Activitat dinàmica i 
participativa per part dels alumnes. 

 
 
 Destinataris 

Professionals participants en el curs de PNL i intervenció penitenciària de l'any 2015 
 
 
 Dates: 2, 4 i 9 de maig 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 15 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Intervenció 
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Taller de formació exprés: GROW, 
tècnica al servei de persones i 
equips Codi:  69/04/01 

 

 

Objectius 
Identificar diferents estils en les relacions professionals dels equips de 
treball. Aplicar eines que permeten superar actituds limitadores en les 
dinàmiques de l’equip. 

 
 
 Professors 

Per determinar 
 
 
 Continguts 

1. Estils de relació professional: el model nice pushing 

2. Les fases del model GROW 

2.1. Preguntes per focalitzar l’altre (i a nosaltres mateixos) cap a objectius 

2.2. Preguntes per ajudar a prendre consciència de la necessitat de canviar 

2.3. Preguntes per explorar opcions i detectar recursos disponibles 

2.4. Preguntes per orientar cap a l’acció i activar canvis 

3. Estratègies de comunicació per combatre l’immobilisme 

3.1. Aplicacions quotidianes del metamodel del llenguatge (PNL) 

3.2. Tècniques per gestionar bucles i resistències 
 
 
 Metodologia 

Els formadors introduiran breument els conceptes i els fonaments teòrics i 
proposaran dinàmiques d’entrenament i de simulació de rols. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de l'àmbit de rehabilitació del Centre Penitenciari Lledoners 
Inscripció tancada 

 
 
 Data: per determinar 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre Penitenciari Lledoners 

Places: 25 

Hores: 5 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència 

Cooperació i treball en equip 
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Taller pràctic d'instruments 
diagnòstics: HCR-20 Codi:  69/05/71 

 

 

Objectius 
Utilitzar les tècniques d’avaluació del risc de violència en la població 
penitenciària. Aplicar l’ instrument HCR-20 de manera adequada. 

 
 
 Professora 

Gemma Escuder Romeva. Psicòloga de la Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica 
Penitenciària de Catalunya del Centre Penitenciari Brians 1 

 
 
 Continguts 

1. Predicció de la violència 

1.1. Concepte i tipus de violència  

1.2. Protocols i procediments per a la predicció de la violència  

2. Malaltia mental i violència 

3. HCR-20 

3.1. Descripció dels ítems  

3.2. Recollida d’informació per a respondre als ítems  

3.3. Codificació dels ítems 

4. Claus de l’informe de l’HCR-20 

 
 
 Metodologia 

Exposició teòrica que es compaginarà amb la resolució de supòsits pràctics reals. 
 
 
 Destinataris 

Professionals de l'àmbit de rehabilitació del Centre Penitenciari Ponent i del Centre 
Penitenciari Obert de Lleida 

 
 
 Dates: 1 i 8 de juny 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre Penitenciari Ponent  

Places: 20 

Hores: 10 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Intervenció 
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Taller de formació exprés: equips 
crítics, equips eficaços Codi:  69/06/51 

 

 

Objectius 
Identificar els elements que reforcen la cohesió i l’eficàcia de l’equip. 
Desactivar comportaments que limiten l’eficàcia de l’equip. 

 
 
 Professors 

Per determinar 
 
 
 Continguts 

1. Relacions persona/persona contra relacions persona/màquina/paisatge/model 

2. Concepte d’intenció positiva aplicat als companys de l’equip 

3. Nusos que impedeixen l’empatia i l’afecte en l’equip: por i rancúnia 
4. Factors que cohesionen l’equip: agraïment, disculpa, elogi, crítica i perdó 

 
 
 Metodologia 

Els formadors introduiran breument els conceptes i els fonaments teòrics i 
proposaran dinàmiques d’entrenament i de simulació de rols. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de l'àmbit de rehabilitació del Centre Penitenciari Puig de les Basses 
Inscripció tancada 

 
 
 Dates: per determinar 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre Penitenciari Puig de les Basses 

Places: 25 

Hores: 5 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència 

Treball en equip 
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Taller de formació exprés: tècniques 
de desbloqueig professional en 
situacions crítiques Codi:  69/07/01 

 

 

Objectius 
Mobilitzar els recursos personals per aconseguir l’autocontrol mental 
necessari per abordar les situacions professionals crítiques correctament. 

 
 
 Professora 

Mercè Moreno. Psicòloga i formadora de Career BCN Consultants 
 
 
 Continguts 

1. Factors de risc als quals s’ha de fer front en situacions crítiques 

2. Importància de la preparació mental i psicològica davant situacions de crisi 

3. Conseqüències i efectes que produeix l’estrès en el propi cos. Autoconsciència 

corporal 

4. Reconeixement de les pròpies reaccions en una situació d’estrès. Autogestió 

emocional 

5. Tècniques psicològiques que ajuden a millorar el control mental en situacions 

crítiques 

5.1. Relaxació 

5.2. Respiració 

5.3. Visualitzacions 
 
 
 Metodologia 

La formadora introduirà breument els conceptes i els fonaments teòrics i proposarà 
dinàmiques d’entrenament i de simulació de rols. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de l'àmbit de rehabilitació del Centre Penitenciari de Dones 
Inscripció tancada 

 
 
 Data: per determinar 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 

Places: 25 

Hores: 5 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Tolerància a la pressió 
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Taller de formació exprés: eines i 
recursos per a la persuasió  Codi:  69/08/01 

 

 

 

Objectius 
Utilitzar habilitats i estratègies d’influència a partir de l’observació del tipus de 
lideratge personal. Conèixer nous enfocaments de lideratge a partir de tenir 
presents les competències relacionals i personals. Incorporar a la pràctica 
professional pautes de llenguatge persuasiu. 

 
 
 Professor 

Per determinar 
 
 
 Continguts 

1. La personalitat com a clau d’influència: carisma 
2. Lideratge personal: conèixer la persona 
3. La personalitat com a clau d’influència 
4. Fonts de poder per emprar estratègies d’influència 
5. Pautes de comunicació persuasiva 

 
 
 Metodologia 

Breu exposició teòrica que es compaginarà amb tècniques de treball en grups 
basades preferentment en l’experiència quotidiana dels participants. Activitat 
dinàmica i participativa per part dels alumnes. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de l'àmbit de rehabilitació del Centre Penitenciari d'Homes de 
Barcelona 
Inscripció tancada 

 
 
 Data: per determinar 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona  

Places: 25 

Hores: 5 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència 

Intervenció 
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Novetats legislatives: l'estatut de la 
víctima i la reforma del codi penal Codi:  69/09/01 

 

 

 

Objectius 
Conèixer les novetats legislatives en matèria d’execució penal vinculades a 
la intervenció dels professionals de l’àmbit de rehabilitació dels centres 
penitenciaris. 

 
 
 Professors 

Josep Antoni Rodríguez. Magistrat del Jutjat Penal 21 de Barcelona  
Josep Elesbaan Paül. Cap del Servei de Classificació de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris 

 
 
 Continguts 

1. Principals novetats del Codi penal en la Llei orgànica 1/2015: 
1.1. Penes privatives de llibertat: 

1.1.1.  Aplicació 
1.1.2.  Suspensió 
1.1.3.  Substitució 
1.1.4.  Llibertat condicional 
1.1.5.  Mesures de seguretat 
1.1.6.  Responsabilitat civil 

2. La llei 4/2015 de l’Estatut de la víctima del delicte  
 
 
 Metodologia 

Explicació teòrica dels ponents amb la participació activa dels alumnes. 
 
 
 Destinataris 

Professionals de l'àmbit de rehabilitació dels centres penitenciaris 
 
 
 Dates: 13 i 20 de maig 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 10 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència 

Institucional 
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Disseny de programes 
individualitzats de tractament (PIT) i 
itineraris curriculars Codi:  

98/05/01 
98/05/02 
98/05/03 
98/05/04 
98/05/05 
98/05/51 
98/05/61 
98/05/62 
 

 

 

Objectius 
Dissenyar el PIT de forma multidisciplinària, mitjançant les eines de 
rehabilitació i els itineraris curriculars existents. Consensuar la 
temporalització dels objectius i la planificació de les recompenses i/o 
beneficis per a l’intern. Utilitzar les innovacions en l’aplicació SIPC.  

 
 
 Professors 

Dos d’aquests professors depenent del torn de formació: 
Griselda Baldris, Imma Ibern i Marian Martínez. Psicòlogues de la Subdirecció 
General de Programes de Rehabilitació i Sanitat  
Elisabet Bernad i Hermini González, Caps de programes d’atenció especialitzada del 
CP Quatre Camins 
Lluís Borrajo. Cap de programes d’educació social del CP Brians 1 
Glòria Vancells. Cap de programes d’atenció especialitzada del CP Brians 2 

 
 
 Continguts 

1. La recerca de la Llibertat Condicional a Catalunya: resultats rellevants i millores. 
El paper del Programa Individualitzat de Tractament (PIT) 

2. Idees i conceptes bàsics per gestionar el PIT 
3. Disseny del Programa Individualitzat de Tractament 

3.1. Avaluació del cas: detecció de necessitats 
3.2. Planificació i temporalització d’objectius d’intervenció 
3.3. Disseny d’itineraris curriculars 

4. Aplicació SIPC i importació de dades de RisCanvi 
5. Procediment de validació del Programa Individualitzat de Tractament 

5.1. Disseny, consens i conformitat de l’intern 
5.2. Aprovació per la Junta de Tractament 
5.3. Informatització 
5.4. Avaluació dels objectius i revisió 

6. Disseny del Programa Individualitzat de Tractament de casos reals 
 
 
 Metodologia 

Treball sobre casos pràctics i posada en comú de dificultats i solucions. La teoria 
s’introduirà a partir de l’anàlisi de casos. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de l’àmbit de rehabilitació dels centres penitenciaris 
Inscripció tancada 

 
 
 Dates: per determinar 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: per determinar  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: no 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Planificació de la intervenció 



 

 

Formació d’actualització i aprofundiment 
Pàgina 48 

 

  

 
 

 

Formació semipresencial. RisCanvi  Codi:  98/09/01 
 

 

 

Objectius 
Utilitzar les dues versions de l’instrument RisCanvi (screening i complet) per a 
la valoració del risc dels interns penitenciaris. Utilitzar l'aplicació informàtica (e-
RisCanvi). Reconèixer els objectius del projecte RISCANVI i les seves 
repercussions organitzatives en els centres penitenciaris. Identificar els 
avantatges d'una valoració estructurada dels casos per a la planificació de la 
intervenció. 

 
 
 Formació d'autoaprenentatge 

 
 
 
 Continguts 

1. Marc teòric 
2. Escales RisCanvi 
3. Procediment d’aplicació  
4. Cas pràctic amb RisCanvi-S 
5. Cas pràctic amb RisCanvi-C 
6. L’aplicació informàtica e-RisCanvi 
7. Dinàmica detecta l’error RisCanvi-S i C 
8. Exemple de qualitat RisCanvi-C 

 
 
 Metodologia 

Curs d’autoaprenentatge de caràcter interactiu. El professional inscrit i acceptat durà a 
terme el curs via Internet en un període aproximat de 4 setmanes. Per a poder superar 
el curs cal la realització de supòsits pràctics i proves complementàries. A la finalització 
de l’activitat en línia es durà a terme una sessió de caràcter presencial en la qual, per 
mitjà del treball de casos, es resoldran aquells dubtes que puguin sorgir de la pràctica 
diària en l’aplicació de les escales RisCanvi. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de l’àmbit de rehabilitació dels centres penitenciaris 
Inscripció tancada 

 
 
 Dates: del 8 al 28 de febrer. Sessió presencial per determinar 

Lloc:  https://campus.cejfe.cat/ 

 Des del propi lloc de treball o des de l’ordinador personal 
 Sessió presencial al CEJFE 

Places: 25 

Hores: 25 

Avaluació: sí 

Certificació: la sessió presencial només la podran dur a terme aquells alumnes 

que hagin superat el curs en línia. Únicament s'emetran certificats d'aprofitament a 
aquells alumnes que superin el curs en línia i assisteixin a la sessió presencial. En 
aquesta activitat no es certifica l'assistència  

 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Planificació de la intervenció 

https://campus.cejfe.cat/
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> Cursos adreçats a tots els professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i 
de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 
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Formació en línia. Introducció al 
dret penal, processal penal i 
penitenciari Codi:  

34/01/01 
34/01/02 
34/01/03 
 

 

 

Objectius 
Comprendre i utilitzar els conceptes bàsics del dret penal, processal penal i 
penitenciari. 

 
 
 Professors 

Professionals de l’àmbit universitari, de l’Administració de justícia i de la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris 

 
 
 Continguts 

1. Qüestions de dret penal 
1.1. Concepte de dret penal 
1.2. Teories i determinació de la pena 
1.3. Conseqüències jurídiques del delicte 
1.4. Suspensió i substitució de penes privatives de llibertat 

2. Qüestions de dret processal penal 
2.1. El procés penal. Classes, principis i garanties. Les parts 
2.2. Qüestions comuns: jurisdicció i competència 
2.3. Procediments penals: sumari ordinari, abreujat i ràpid 

3. Qüestions de dret penitenciari 
3.1. El dret penitenciari 
3.2. Funcionament penitenciari a Catalunya 
3.3. Els establiments penitenciaris i el seu funcionament 
3.4. El règim penitenciari. Els deures de l’intern. Vigilància i seguretat 
3.5. El tractament penitenciari 

4. El jutge de vigilància penitenciària 
 
 
 Metodologia 

El professional inscrit i acceptat durà a terme el curs via internet en un període 
aproximat de 8 setmanes. El curs és interactiu amb seguiment tutorial individualitzat. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris 

 
 
 Dates: del 26 de setembre al 20 de novembre 

Lloc:  https://campus.cejfe.cat/ 

 Des del propi lloc de treball o des de l’ordinador personal 

Places: 120 

Hores: 30 

Avaluació: sí 

Certificació: Únicament s'emetran certificats d'aprofitament a aquells alumnes que 

superin el curs. En aquesta activitat no es certifica l'assistència. 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Institucional 

https://campus.cejfe.cat/
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Formació en línia. Prevenció i 
tractament del delicte Codi:  

34/02/01 
34/02/02 
34/02/03 
 

 

 

Objectius 
Identificar i comprendre els conceptes bàsics sobre prevenció del delicte, 
intervenció penitenciària i mètodes i tècniques de tractament. 

 
 
 Professors 

Professionals de l’àmbit universitari i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris 
 
 
 Continguts 

1. Prevenció del delicte 
1.1. La prevenció del delicte 
1.2. Models de prevenció del delicte 
1.3. Programes de prevenció 

2. Intervenció i tractament de la delinqüència 
2.1. Models de reacció al delicte 
2.2. Intervenció en execució penal 

3. Mètodes i tècniques per al tractament de la delinqüència 
 
 
 Metodologia 

El professional inscrit i acceptat durà a terme el curs via internet en un període 
aproximat de 8 setmanes. El curs és interactiu amb seguiment tutorial individualitzat. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris  

 
 
 Dates: del 2 de maig al 26 de juny 

Lloc:  https://campus.cejfe.cat/ 

 Des del propi lloc de treball o des de l’ordinador personal 

Places: 120 

Hores: 30 

Avaluació: sí 

Certificació: Únicament s'emetran certificats d'aprofitament a aquells alumnes que 

superin el curs. En aquesta activitat no es certifica l'assistència. 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Institucional 

https://campus.cejfe.cat/
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Formació en línia. Indicadors bàsics 
en problemàtiques de salut mental Codi:  

34/03/01 
34/03/02 
34/03/03 

 

 

Objectius 
Reconèixer les principals característiques associades als diversos trastorns 
mentals per així identificar els elements clau del seu abordatge terapèutic. 

 
 
 Tutors 

Professionals de l’àmbit de la salut mental 
 
 
 Continguts 

1. Aspectes generals 

2. Introducció a la psicopatologia 

3. Les psicosis: esquizofrènia i paranoia 

4. Trastorns per abús de substàncies tòxiques 

5. Els trastorns de control dels impulsos 

6. Els trastorns de la personalitat 

7. Nocions de psicofarmacologia 
 
 
 Metodologia 

El professional inscrit i acceptat durà a terme el curs per Internet, en un període 
aproximat de 8 setmanes. El curs és interactiu amb seguiment tutorial individualitzat. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris 

 
 
 Dates: del 19 de setembre al 13 de novembre 

Lloc:  https://campus.cejfe.cat/ 

 Des del propi lloc de treball o des de l’ordinador personal 

Places: 120 

Hores: 30 

Avaluació: sí 

Certificació: únicament s’emetran certificats d'aprofitament a aquells alumnes que 

superin el curs. En aquesta activitat no es certifica l'assistència. 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Institucional 

https://campus.cejfe.cat/
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Formació en línia. Drogues i 
execució penal Codi:  

34/04/01 
34/04/02 
34/04/03 

 

 

Objectius 
Enunciar les principals intervencions en el tractament de les 
drogodependències. Identificar la metodologia més efectiva per abordar els 
consums de drogues. 

 
 
 Tutors 

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la Direcció 
General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 

 
 
 Continguts 

1. Conceptes bàsics 

1.1. Drogues: què són, com funcionen i com es consumeixen 

1.2. Com entenem les addiccions 

1.3. Marc jurídic i penitenciari 

2. Abordatge en l’àmbit comunitari 

2.1. Prevenció i disminució de riscos 

2.2. Tractament 

2.3. Reducció de danys 

3. Intervencions en àmbits i poblacions 

3.1. Àmbit penal d’adults 

3.2. Àmbit penal juvenil 
 
 
 Metodologia 

El professional inscrit i acceptat durà a terme el curs per Internet, en un període 
aproximat de 8 setmanes. El curs és interactiu amb seguiment tutorial individualitzat. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris 

 
 
 Dates: del 2 de maig al 26 de juny 

Lloc:  https://campus.cejfe.cat/ 

 Des del propi lloc de treball o des de l’ordinador personal 

Places: 120 

Hores: 30 

Avaluació: sí 

Certificació: únicament s’emetran certificats d'aprofitament a aquells alumnes que 

superin el curs. En aquesta activitat no es certifica l'assistència. 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Institucional 

https://campus.cejfe.cat/
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Menors i joves infractors 
polivictimitzats Codi:  34/05/01 

 

 

 

Objectius 
Conèixer la base teòrica de la victimologia i els factors de resiliència que 
poden influir positivament en el benestar de menors i joves víctimes. Fer 
servir eines i habilitats que millorin l’atenció a menors i joves víctimes. 

  
 Professora 

Noemí Pereda. Professora titular de la Universitat de Barcelona i directora del Grup 
de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent 

  
 Continguts 

1. Introducció a la victimologia del desenvolupament 
1.1.  La violència contra la infància en la historia 
1.2.  La perspectiva de la victimologia del desenvolupament 

2. Formes de victimització 
2.1.  La victimització per part dels cuidadors 
2.2.  L’exposició a violència familiar i comunitària 
2.3.  La victimització sexual 
2.4.  La victimització per part d’iguals 
2.5.  La victimització electrònica 

3. Els infants i joves polivictimitzats 
4. L’extensió de la victimització 

4.1.  Estudis d’incidència: resultats obtinguts de fonts oficials 
4.2.  Estudis de prevalença: resultats obtinguts de les mateixes víctimes 
4.3.  Estudis amb joves catalans: victimització en població general i de risc 

5. Dany psíquic 
5.1.  Lesions psíquiques 
5.2.  Indicadors i conseqüències en víctimes menors d’edat 
5.3.  Conseqüències de la victimització infantojuvenil en l’edat adulta 

6. Mecanismes de resiliència 
6.1.  Vulnerabilitat: factors biogràfics, psicobiològics i psicosocials 
6.2.  Protecció: la importància del tutor de resiliència 

7. Atenció i intervenció amb menors víctimes 
7.1.  Habilitats terapèutiques 
7.2.  Intervenció professional 
7.3.  La justícia com a procés terapèutic 

  
 Metodologia 

Breu exposició teòrica i exercicis pràctics. Activitat dinàmica i participativa per part 
del alumnes 

  
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, de l’àmbit de rehabilitació, i 
tècnics de serveis centrals d’ambdues direccions generals 

  
 Dates: 18, 20, 25 i 27 d’octubre 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Institucional 
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Les bandes juvenils llatines Codi:  34/06/01 
 

 

 

Objectius 
Descriure el fenomen dels grups juvenils organitzats. Identificar elements de 
judici necessaris per detectar la presència d’aquests grups i el coneixement 
de les seves formes de conducta. Aplicar intervencions adequades des de 
l’àmbit de l’execució penal. 

 
 
 Professors 

Personal del Cos de Mossos d’Esquadra 
 
 
 Continguts 

1. Història de les bandes juvenils d’origen llatí 
2. Els Grups de Joves Organitzats i Violents (GJOV) a Espanya i a Catalunya: 

origen i causa de la seva aparició 
3. Característiques genèriques dels grups 

3.1. Composició 
3.2. Trets identitaris 
3.3. Pautes bàsiques de funcionament intern 
3.4. Accés al grup i desvinculació 

4. Característiques generals dels grups violents organitzats assentats a Catalunya 
4.1. Estructura 
4.2. Simbologia 
4.3. Funcionament intern 
4.4. Dates assenyalades 
4.5. Interacció amb altres grups 
4.6. Accés al grup i desvinculació 
4.7. La transversalitat com a element de prevenció 

5. Característiques pròpies dels grups en l’entorn penitenciari 
5.1. Riscos i amenaces en l’entorn penitenciari 
5.2. Interacció entre els membres de grups en medi tancat i obert 
5.3. La influencia de la vida penitenciària en el naixement i evolució dels grups 

 
 
 Metodologia 

Explicació teòrica dels ponents amb la participació activa dels alumnes. 
 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, dels àmbits de rehabilitació 
i règim interior, i tècnics de serveis centrals d’ambdues direccions generals 

 
 
 Dates: 12, 14, 19 i 21 d’abril 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Institucional 
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La gestió emocional al servei dels 
equips de treball Codi:  34/07/01 

 

 

 

Objectius 
Identificar conceptes bàsics sobre el treball en equip i les emocions. Utilitzar 
eines i recursos per gestionar les emocions i per avançar en 
l’autoconeixement i la gestió emocional en el context professional. 

 
 
 Professora 

Mònica Lapeyra. Psicòloga i formadora en habilitats socials i personals. Directora de 
IOCUS 

 
 
 Continguts 

1. Conceptes bàsics de treball en equip 
1.1. Què és un equip? 
1.2. Per a què treballar en equip 
1.3. Enfocament: tasca o relació 
1.4. Etapes del treball en equip 

2. Conceptes bàsics sobre les emocions 
2.1. Què són i per a què serveixen 
2.2. Bases fisiològiques 
2.3. Models teòrics sobre les emocions 
2.4. Bon ús i mal ús de les emocions 
2.5. Gestió de les emocions 

3. Les emocions a l’equip de treball 
3.1. Observació i auto-observació: quines són les més habituals 
3.2. Gestió de les emocions en l’equip de treball 
3.3. Situacions habituals en el treball en equip emocionalment intenses 

 
 
 Metodologia 

Breu introducció teòrica amb espais de reflexió. Activitat basada en la participació 
activa dels alumnes a través de diverses activitats (dinàmiques de grup, exercicis 
corporals, visionat d’escenes de vídeo, etc.). 

 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, dels àmbits de rehabilitació 
i règim interior, i tècnics de serveis centrals d'ambdues direccions generals 

 
 
 Dates: 27 i 29 de setembre i 4 i 6 d’octubre 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Coordinació i treball en equip 
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Violència en les relacions afectives 
de la parella Codi:  34/08/01 

 

 

 

Objectius 
Identificar conceptes rellevants a l’hora de treballar amb la violència de 
parella. Utilitzar estratègies d’intervenció adequades davant d’aquesta 
violència. Reflexionar sobre els aspectes ètics i la importància de l’auto-cura 
quan es treballa amb la violència. 

 
 
 Professora 

Leonor Cantera. Professora de Psicologia de la salut i psicologia social de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 

 
 
 Continguts 

1. Societat i violència 
2. Estructures sostenidores de la violència i els seus mecanismes d’invisibilització 
3. Conceptes rellevants en el treball amb la violència: agressivitat, violència, 

maltractament, relacions de poder i normes justificadores 
4. Sistema patriarcal i la seva relació amb la violència 
5. Perspectiva de gènere 
6. Gènere, sexe, subjectivitat i identitat 
7. Vincles afectius i amor romàntic 
8. Tipologia de la violència 
9. Mites sobre la violència 
10. Models explicatius de la violència 
11. Aspectes ètics en el treball amb la violència 
12. L’auto-cura com a bon tracte 

 
 
 Metodologia 

Introducció teòrica. Exercicis en subgrups i també de manera individual. Es 
visionaran materials audiovisuals que després seran analitzats i es debatrà sobre 
temes específics. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, de l’àmbit de rehabilitació, i 
tècnics de serveis centrals d’ambdues direccions generals 

 
 
 Dates: 7, 9, 14 i 16 de novembre 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Institucional 
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La immigració nord-africana Codi:  34/09/01 
 

 

 

Objectius 
Identificar coneixements sobre la realitat global de les migracions i de la 
immigració nord-africana a Catalunya. Conèixer les conductes de persones 
d’origen nord africana a partir d’una comunicació interpersonal. Conèixer els 
efectes negatius dels estereotips, prejudicis i estigmes sobre la intervenció 
professional en el col·lectiu nord-africà.  

 
 
 Professor 

M’hamed Abdelouahed. Llicenciat en filologia hispànica i Màster en Exclusió Social i 
Diversitat Cultural 

 
 
 Continguts 

1. Les migracions 
1.1. Fet global amb implicacions locals 
1.2. Aproximació a algunes dades i conceptes claus 

2. Els nord-africans a Catalunya 
2.1. Identitat individual i col·lectiva 
2.2. La importància del fet religiós 
2.3. Processos d’arribada, adaptació i/o inadaptació a la societat d’acollida 

3. Les famílies originàries del nord d’Àfrica entre dues cultures 
3.1. La distribució dels rols i la percepció de l’autoritat 
3.2. Els estereotips, prejudicis i estigmes envers el col·lectiu d’origen nord-africà 
3.3. Per una comunitat intercultural efectiva en entorns professionals amb 

diversitat cultural 
4. Els joves 

4.1. Factors que possibiliten o dificulten el seu sentiment de pertinença a la 
societat catalana 

4.2. Algunes claus per a la intervenció 
 
 
 Metodologia 

Exposició teòrica sobre cadascun dels continguts i exercicis de treball en grup. 
 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, dels àmbits de rehabilitació 
i règim interior, i tècnics de serveis centrals d’ambdues direccions generals 

 
 
 Dates: 11, 13, 18 i 20 d’abril 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Institucional 
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Intel·ligència emocional: 
mobilització de recursos personals Codi:  34/10/01 

 

 

 

Objectius 
Definir la intel·ligència emocional i entendre la seva utilitat. Analitzar 
situacions quotidianes del context professional i observar quin paper hi juga 
la intel·ligència emocional en les pròpies actituds i conductes. Utilitzar noves 
eines i nous punts de vista per treballar les competències intrapersonals. 

 
 
 Professora 

Mònica Lapeyra. Psicòloga i formadora en habilitats socials i personals. Directora de 
IOCUS 

 
 
 Continguts 

1. Què és la intel·ligència emocional i per a què serveix 
2. Marc de la intel·ligència emocional a les organitzacions. Les competències de la 

intel·ligència emocional 
3. Autoconeixement i autoconsciència 
4. La dimensió mental 
5. La dimensió emocional 
6. Autorregulació: gestió de l’estrès 
7. L’actitud positiva: l’optimisme com a competència 
8. Ecologia de la vida: una eina per l’autoseguiment i l’equilibri 
9. La dimensió física: cos, moviment i salut 
10. Imatge i autoimatge 
11. Visió global de les competències treballades en l’àmbit professional 

 
 
 Metodologia 

Breu introducció teòrica amb espais de reflexió. Activitat basada en la participació 
activa dels alumnes en diverses activitats (dinàmiques de grup, exercicis corporals, 
relaxació, visionat d’escenes de vídeo, eines de coaching i contes). 

 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, dels àmbits de rehabilitació 
i règim interior, i tècnics de serveis centrals d'ambdues direccions generals 

 
 
 Dates: 8, 10, 15 i 17 de març 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Tolerància a la pressió 
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La gestió i negociació del conflicte Codi:  34/11/01 

 

 

Objectius 
Identificar i analitzar els conflictes que es generen a l’entorn laboral i les 
seves conseqüències. Utilitzar habilitats i actituds professionals per a la 
gestió del conflicte. 

 
 
 Professors 

Jose Ángel Rodriguez Mayo i Miracle Pastor. Professionals adscrits a la Generalitat 
de Catalunya i consultors de 103 Diseño y Formación 

 
 
 Continguts 

1. El conflicte com a procés de canvi 

2. Els conflictes interpersonals en un context professional: característiques i 

condicionants 

3. Eines per identificar, analitzar, gestionar i resoldre un conflicte 

4. El posicionament perceptiu 

5. Competència interpersonal i assertivitat 

6. Definició d’objectius: competitivitat/cooperació 

7. Actituds professionals davant dels conflictes 

8. Les relacions interpersonals i els conflictes 

9. La negociació i els tipus de poders 

10. La planificació i la definició de límits 

11. Fases de la negociació i tàctiques en funció del poder 
 
 
 Metodologia 

Breu exposició teòrica amb espais de diàleg que es compaginaran amb dinàmiques 
de grup. Activitat dinàmica i participativa per part dels alumnes. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, dels àmbits de rehabilitació 
i règim interior, i tècnics de serveis centrals d'ambdues direccions generals 

 
 
 Dates: 6, 8, 13 i 15 de juliol 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Prevenció i resolució de conflictes 
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Models socials i diversitat religiosa Codi:  34/12/01 

 

 

Objectius 
Identificar el marc legal i a la doctrina sobre diversitat a Catalunya. Conèixer 
la pluralitat religiosa en l’entorn català i la seva transcendència en els models 
de relació social. Identificar models de funcionament social vinculats a les 
diferents realitats religioses i que tenen el seu reflex en l’àmbit penitenciari. 

 
 Professors 

Francesc Torradeflot. Doctor en teologia i director de l’Associació UNESCO per al 
Diàleg Interreligiós 
Elisabeth Lheure. Diplomada en ciències polítiques i responsable de formació i de 
relacions internacionals de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós 

 
 Continguts 

1. El fet religiós, diversitat religiosa i laïcitat 

1.1. Religions i conviccions 

1.2. El moviment interreligiós 

2. Diversitat religiosa i espai públic a Catalunya 

2.1. La gestió de la diversitat religiosa en l’espai públic. Administracions i 

societat civil. La qüestió dels llocs de culte 

2.2. Llibertat religiosa a Catalunya: desafiaments i conseqüències 

3. Drets humans i religions 

3.1. Els paper de les creences i les religions en la gènesi i desenvolupament 

dels Drets Humans 

4. Religions entre la convivència i el conflicte social 

4.1. Tipologia de conflictes relacionats amb diversitat religiosa: intracomunitaris, 

intrareligiosos etc 

4.2. La violència amb motivació religiosa 

5. Els recursos de qualitat i espiritualitat humana per a la mediació 

5.1. Recursos ètics i la seva gestió 

5.2. L’hermenèutica simbòlica dels textos sagrats com a eina de mediació 

6. Eines pràctiques per a una gestió democràtica i pluralista de la diversitat 

religiosa 

6.1. Eines educatives i de sensibilització 

6.2. Principals desafiaments 
 
 Metodologia 

Exposició teòrica que es compaginarà amb espais de diàleg i reflexió. Activitat 
participativa per part dels alumnes. 

 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, dels àmbits de rehabilitació 
i règim interior, i tècnics de serveis centrals d'ambdues direccions generals 

 
 Dates: 14, 16, 21 i 23 de març 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 Activitat vinculada a la competència: 

Institucional 
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La tècnica del mindfulness al servei 
de la pràctica professional Codi:  34/13/01 

 

 

Objectius 
Identificar i prevenir situacions d’estrès mitjançant la tècnica mindfulness. 
Utilitzar la comunicació i les relacions professionals per afavorir un ambient 
positiu al lloc de treball.  

 
 
 Professor 

Per determinar 
 
 
 Continguts 

1. Entrenament en la pràctica del mindfulness 
1.1.  Què és el mindfulness i com ens pot ajudar 
1.2.  El mindfulness com a hàbit per a la nostra salut 
1.3.  La visió del mindfulness sobre la compassió 

2. Gestió de les emocions i l'afectivitat en les relacions professionals 
2.1.  Les emocions des de la serenitat 
2.2.  Transformació de les emocions negatives pel benefici comú 
2.3.  Gestió i potencialitat de les emocions positives 

3. Pràctica de la comunicació empàtica en l’entorn laboral 
3.1.  Comunicació responsable i coherent 
3.2.  Pràctica de l’escolta i la parla empàtica 

4. Desenvolupament de les relacions responsables i de qualitat 
4.1.  Relacions amb un mateix, amb l’altre i amb l’entorn 
4.2.  Vincles i límits des de l’empatia i la comprensió 

5. Consciència corporal i creativitat per afavorir entorns saludables 
5.1.  El mindfulness des d’una perspectiva global: cos, ment, emocions i 

sensacions 
5.2.  La fluïdesa i la flexibilitat del cos i la ment 
5.3.  Autoregulació integral per a la salut 

 
 
 Metodologia 

Breus exposicions teòriques que es compaginaran amb pràctiques individuals i 
dinàmiques grupals (exercicis pràctics, espais de reflexió, exercicis corporals i 
visionat d’audiovisuals). Activitat dinàmica i molt participativa per part dels alumnes. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, dels àmbits de rehabilitació 
i règim interior, i tècnics de serveis centrals d'ambdues direccions generals 

 
 
 Dates: 5, 12, 19 i 26 de maig 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència 

Tolerància a la pressió 
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Eficàcia i eficiència del treball en 
equip Codi:  34/14/01 

 

 

Objectius 
Aprofundir en els conceptes clau vinculats al treball en equip. Analitzar el rol 
dels professionals en els equips i els seus reptes. Millorar els espais de 
responsabilitat compartida en l’equip de treball. 

 
 
 Professors 

Jose Ángel Rodriguez Mayo i Miracle Pastor. Professionals adscrits a la Generalitat 
de Catalunya i consultors de 103 Diseño y Formación 

 
 
 Continguts 

1. Revisió dels conceptes clau en el treball en equip 

2. Els grups i equips professionals 

3. Responsabilitats individuals i col·lectives 

4. Formulació i gestió d’objectius individuals i col·lectius 

5. Creació d’espais de comunicació 

6. Dinàmiques internes dels equips de treball 

7. La tasca professional i la relació amb l’equip 
 
 
 Metodologia 

Taller pràctic que combinarà alguns elements tècnics i conceptuals amb les 
experiències dels participants. Cada participant facilitarà als professors, set dies 
abans de l’activitat, un cas concret d’eficàcia i eficiència de treball en equip viscut en 
primera persona o a través d’altres. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, dels àmbits de rehabilitació 
i règim interior, i tècnics de serveis centrals d'ambdues direccions generals 

 
 
 Dates: 5, 7 i 11 de juliol 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 

Places: 25 

Hores: 15 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Coordinació i treball en equip 
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Eficàcia i eficiència del treball en 
equip Codi:  34/14/71 

 

 

 

Objectius 
Aprofundir en els conceptes clau vinculats al treball en equip. Analitzar el rol 
dels professionals en els equips i els seus reptes. Millorar els espais de 
responsabilitat compartida en l’equip de treball. 

 
 
 Professors 

Jose Ángel Rodriguez Mayo i Miracle Pastor. Professionals adscrits a la Generalitat 
de Catalunya i consultors de 103 Diseño y Formación 

 
 
 Continguts 

1. Revisió dels conceptes clau en el treball en equip 
2. Els grups i equips professionals 
3. Responsabilitats individuals i col·lectives 
4. Formulació i gestió d’objectius individuals i col·lectius 
5. Creació d’espais de comunicació 
6. Dinàmiques internes dels equips de treball 
7. La tasca professional i la relació amb l’equip 

 
 
 Metodologia 

Taller pràctic que combinarà alguns elements tècnics i conceptuals amb les 
experiències dels participants. Cada participant facilitarà als professors, set dies 
abans de l’activitat, un cas concret d’eficàcia i eficiència de treball en equip viscut en 
primera persona o a través d’altres. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, preferentment dels 
àmbits de rehabilitació i règim interior, i de la Direcció General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil a Lleida, amb prioritat per als del Servei de Suport a 
l’Execució Penal 

 
 
 Dates: 6, 8 i 12 d’abril 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Universitat de Lleida  

Places: 25 

Hores: 15 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Coordinació i treball en equip 
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Gestió d'impactes emocionals en la 
intervenció professional Codi:  34/15/01 

 

 

 

Objectius 
Gestionar millor les situacions d’estrès a fi d’evitar el desgast professional. 
Utilitzar estratègies d’autocura que contribueixin al benestar personal i 
professional. Utilitzar elements de prevenció emocional en l’activitat 
professional.  

 
 
 Professors 

Per determinar 
 
 
 Continguts 

1. Conseqüències de l’assistència i de les relacions d’ajuda en els professionals 
2. Què significa tenir cura? 
3. L’autocura des del cos: la gestió de les sensacions físiques 
4. Reducció de l’estrès basada en l’atenció plena 
5. L’escolta corporal i l’autocura des de les emocions: la regulació emocional 
6. La intel·ligència emocional aplicada a la tasca assistencial 
7. La descompressió emocional 
8. L’autocura des del pensament: dotar de sentit i significat la tasca 
9. El pensament proactiu i la responsabilitat com a resposta hàbil 
10. L’autocura des de l’esperit: transcendir el jo 
11. El desenvolupament de la missió 
12. Ètica i valors aplicats a la protecció 
13. Elements de protecció en l’equip per construir espais d’autocura 

 
 
 
 Metodologia 

Breu exposició teòrica que es compaginarà amb dinàmiques de grup basades en el 
coaching i el treball vivencial, participatiu i reflexiu per part dels alumnes.  

 
 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, dels àmbits de rehabilitació 
i règim interior, i tècnics de serveis centrals d'ambdues direccions generals 

 
 
 Dates: 7, 14, 21 i 28 d’abril 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència 

Tolerància a la pressió 
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Gestió de les drogodependències 
en entorns tancats Codi:  34/16/01 

 

 

 

Objectius 
Identificar les principals característiques de les diferents substàncies 
psicotròpiques i estupefaents. Reconèixer indicis individuals i ambientals de 
consum i de tràfic en entorns tancats. Distingir i explicar les diferents formes 
d’intervenció en les drogodependències: sociosanitària, tractamental, judicial 
i de seguretat interior. 

 
 
 Professor 

Manuel Linares. Cap de serveis del Centre Penitenciari Brians 1 
 
 
 Continguts 

1. Definició i classificació de les substàncies 
2. Distingir i reconèixer nous tipus de substàncies  
3. Causes del consum 
4. Identificació dels símptomes de l’addicció. El perfil del drogodependent 
5. Canals d’entrada i de pagament de les drogues. Incidència de l’oferta i de la 

demanda. Pràctica d’identificació de substàncies 
6. Establir les diferents formes d’intervenció: el tractament integral  
7. Conèixer els projectes sobre la reducció de danys i l’abstinència 
8. Els programes de deshabituació 
9. La forma d’intervenció en àmbits tancats: informació, prevenció i marc d’actuació 
10. Conèixer límits jurisdiccionals i sentències judicials sobre la tinença i el tràfic de 

drogues 
11. Conclusions 

 
 
 Metodologia 

Exposició teòrica que es compaginarà amb la resolució de supòsits pràctics, 
dinàmiques grupals i visionat d’audiovisuals. Activitat dinàmica i participativa per part 
dels alumnes. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, dels àmbits de rehabilitació 
i règim interior, i tècnics de serveis centrals d'ambdues direccions generals 

 
 
 Dates: 13, 15, 20 i 22 d'abril 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència 

Institucional 
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Identificar i minimitzar els efectes de 
l'estrès Codi:  34/17/01 

 

 

Objectius 
Identificar els factors que generen estrès i els mecanismes personals i 
estratègics que s’activen quan l’activitat a realitzar sobrepassa les capacitats 
per afrontar-la. Utilitzar tècniques que permetin la gestió eficaç i òptima de 
les activitats professionals. 

 
 
 Professora 

Judit Viñas. Psicòloga i assessora en projectes socials i empresarials 
 
 
 Continguts 

1. Aclarint conceptes: demanda i estrés 

2. Factors d'estrès 

3. Els models de demanda de control 

3.1. L’autocontrol com a competència personal per al desenvolupament 

professional 

4. Teoria del fluir 

4.1. Observar l’entorn: moure la tasca per controlar-la 

4.2. Observació de situacions d’alta o baixa demanda 

5. Estratègies personals per afrontar demandes professionals 

5.1. Tècniques i recursos de gestió de l’estrès 

6. Situacions relacionades amb l’estrès: definició i pautes d’afrontament 
 
 
 Metodologia 

Breu exposició teòrica que es compaginarà amb tècniques de treball en grups 
reduïts (entrenament grupal, jocs de rol, exercicis corporals). Activitat dinàmica i 
participativa per part dels alumnes. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, dels àmbits de rehabilitació 
i règim interior, i tècnics de serveis centrals d'ambdues direccions generals 

 
 
 Dates: 18, 20, 25 i 27 d’octubre 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Tolerància a la pressió 
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Els models criminològics de les 
bandes de l'est d'Europa Codi:  34/18/01 

 

 

 

Objectius 
Conèixer els models criminològics d’aquests grups. Identificar intervencions 
adequades des de l’àmbit de l’execució penal. 

 
 
 Professors 

Personal del Cos de Mossos d’Esquadra 
 
 
 Continguts 

1. Els grups de delinqüència organitzada de l’est a Espanya i a Catalunya 
1.1. Origen i implantació 
1.2. Evolució 
1.3. Estereotips socials 
1.4. La vinculació internacional d’aquests grups 

2. Característiques genèriques 
2.1. La seva composició 
2.2. Trets identitaris 
2.3. Pautes bàsiques de funcionament intern 
2.4. Accés i desvinculació als grups  

3. Característiques generals d’aquests grups presents a Catalunya 
3.1. Estructura 
3.2. Funcionament intern 
3.3. Interacció amb altres grups 

4. Característiques pròpies dels grups en l’entorn d’execució penal 
4.1. Riscos i amenaces en l’entorn penitenciari i de justícia juvenil 
4.2. Interacció entre els membres de grups en medi tancat i obert 

5. Pautes d’orientació als professionals  
 
 
 Metodologia 

Explicació teòrica amb la participació activa dels alumnes 
 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, dels d’àmbits de 
rehabilitació i règim interior, i tècnics de serveis centrals d’ambdues direccions 
generals 

 
 
 Dates: 26 i 28 de setembre i 3 i 5 d’octubre 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Institucional 



 

 

Formació d’actualització i aprofundiment 
Pàgina 69 

 

  

 
 

 

Perspectiva de gènere i execució 
penal Codi:  34/19/01 

 

 

 

Objectius 
Analitzar el concepte de gènere des de la perspectiva de l’execució penal. 
Identificar la perspectiva de gènere en els diferents aspectes de l’execució 
penal. Incorporar la perspectiva de gènere a la pràctica professional. 

 
 
 Professora 

Noelia Igareda. Professora de dret de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
 Continguts 

1. Introducció a la perspectiva de gènere 
1.1. Conceptes generals de gènere i execució penal 
1.2. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, d’igualtat real i efectiva entre homes i 

dones 
1.3. Llei 11/2014 per garantir els drets a lesbianes, gais, bisexuals, 

transgèneres i intersexuals 
1.4. Instrucció 3/2009, relativa a la separació interior i peculiaritats de règim de 

vida de les persones transsexuals en els centres i unitats penitenciàries  
1.5. Explicacions diferencials dels delictes d’homes i de dones 

2. Les dones i els serveis d’execució penal 
2.1. Marc legal 
2.2. L’afectació de la perspectiva de gènere en la justícia penal 
2.3. Efectes socials de les mesures penals 
2.4. Perfils sociodemogràfics de les dones sota mesura judicial 

3. La perspectiva de gènere en la pràctica professional 
3.1. Condicionants i prejudicis professionals 
3.2. L’atenció i intervenció amb víctimes i penats 
3.3. El rol professional, l’encàrrec institucional i la perspectiva de gènere 

 
 
 Metodologia 

Exposició teòrica i resolució de casos pràctics. 
 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, dels àmbits de rehabilitació 
i règim interior, i tècnics de serveis centrals d'ambdues direccions generals 

 
 
 Dates: 2n semestre 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Institucional 
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Perspectiva de gènere i execució 
penal Codi:  34/19/61 

 

 

 

Objectius 
Analitzar el concepte de gènere des de la perspectiva de l’execució penal. 
Identificar la perspectiva de gènere en els diferents aspectes de l’execució 
penal. Incorporar la perspectiva de gènere a la pràctica professional. 

 
 
 Professora 

Noelia Igareda. Professora de dret de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
 Continguts 

1. Introducció a la perspectiva de gènere 
1.1. Conceptes generals de gènere i execució penal 
1.2. Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març d’igualtat real i efectiva entre homes i 

dones 
1.3. Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 

transgèneres i intersexuals 
1.4. Instrucció 3/2009, relativa a la separació interior i peculiaritats del règim de 

vida de les persones transsexuals 
1.5. Explicacions diferencials dels delictes d’homes i de dones 

2. Les dones i els serveis d’execució penal 
2.1. Marc legal 
2.2. L’afectació de la perspectiva de gènere en la justícia penal 
2.3. Efectes socials de les mesures penals 
2.4. Perfils sociodemogràfics de les dones sota mesura judicial 

3. La perspectiva de gènere en la pràctica professional 
3.1. Condicionants i prejudicis professionals 
3.2. L’atenció i intervenció amb víctimes i penats 
3.3. El rol professional, l’encàrrec institucional i la perspectiva de gènere 

 
 
 Metodologia 

Exposició teòrica i resolució de casos pràctics. 
 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, preferentment dels 
àmbits de rehabilitació i règim interior, i de la Direcció General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil a Tarragona, amb prioritat per als del Servei de 
Suport a l’Execució Penal 

 
 
 Dates: 5, 7, 12 i 14 de juliol 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Serveis Territorials de Justícia a Tarragona  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Institucional 
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Drets humans i execució penal Codi:  34/20/01 
 

 

 

Objectius 
Reconèixer la rellevància de la normativa que regula el respecte als drets 
humans com a base de la intervenció professional. Identificar els drets que 
poden ser més vulnerables en persones que han de complir una mesura 
penal. 

 
 
 Professor 

Per determinar 
 
 
 Continguts 

1. Drets humans: concepte i significat. Quins drets humans coneixem? 
2. Normativa internacional: les regles de les Nacions Unides i les normes 

penitenciàries internacionals 
3. El sistema de protecció dels drets humans 

4. Situacions d’especial vulnerabilitat en l’àmbit de l’execució penal 
5. Posicionament personal i professional en relació amb els drets humans. Dilemes 

ètics 
 
 
 Metodologia 

Breu exposició teòrica, activitats de debat i resolució de casos pràctics i dilemes 
ètics  

 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, dels àmbits de rehabilitació 
i règim interior, i tècnics de serveis centrals d'ambdues direccions generals 

 
 
 Dates: 17, 19, 24 i 26 d’octubre 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència 

Institucional 
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Explicacions de la conducta criminal Codi:  34/21/01 
 

 

 

Objectius 
Reconèixer les principals conductes criminals actuals. Analitzar els factors 
que intervenen en el desenvolupament de la conducta criminal. Identificar 
models d’intervenció diferencial entre adults i joves.  

 
 
 Professors 

Per determinar 
 
 
 Continguts 

1. Aproximació al concepte de criminalitat 
2. Perfils criminològics del segle XXI 
3. El desenvolupament de la conducta criminal 

3.1. Factors familiars 
3.2. Factors cognitius 
3.3. Factors socials  
3.4. Factors biològics 
3.5. Factors d’oportunitat 

4. Característiques del comportament violent en diferents àmbits  
4.1. Violència domèstica 
4.2. Agressors sexuals 
4.3. Delictes violents 
4.4. Altres 

5. Principals elements d’intervenció en la conducta criminal 
5.1. Elements diferencials de la intervenció amb adults i joves 

 
 
 Metodologia 

Explicació teòrica dels ponents amb la participació activa dels alumnes 
 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, dels àmbits de rehabilitació 
i règim interior, i tècnics de serveis centrals d'ambdues direccions generals 

 
 
 Dates: 3, 5 i 10 d’octubre 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 15 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència 

Institucional 
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Youthme, eina educativa per a 
l'apoderament Codi:  34/22/01 

 

 

 

Objectius 
Utilitzar la metodologia Youthme en l’entorn professional com a metodologia 
audiovisual en el treball de l’apoderament amb els usuaris.  

 
 
 Professores 

Ariadna Alonso. Llicenciada en filologia àrab i en antropologia social. Cocreadora de 
la metodologia Youthme  
Sònia Roig. Educadora social. Cocreadora de la metodologia Youthme 

 
 
 Continguts 

1. Què és l’apoderament? 
1.1. Aproximació al concepte, confusions i contextualització 
1.2. Punts forts i punts febles de l’apoderament  
1.3. Experiències d’apoderament aportades pels professionals 

2. Experimentem l’apoderament en primera persona: la metodologia audiovisual 
Youthme 
2.1. Origen, recorregut i resultats en els participants  
2.2. Tastet de la metodologia Youthme 
2.3. Efectes i resultats 
2.4. Definició, adaptació i implementació segons el context professional 

3. El Youthme i l’apoderament en la pràctica professional 
3.1. Treball pràctic aplicat al lloc de treball segons la metodologia Youthme  
3.2. Valoració i avaluació dels professionals 
3.3. Acompanyament tècnic en els canvis, les estratègies de millora i els reptes 

 
 
 Metodologia 

La metodologia serà bàsicament vivencial i s’abordarà la teoria des d’exercicis 
pràctics.  

 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, de l'àmbit de rehabilitació, i 
tècnics de serveis centrals d'ambdues direccions generals 

 
 
 Dates: 6, 13 i 27 d’abril 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 15 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència 

Intervenció 
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Intel·ligència, nivell intel·lectual i 
discapacitat intel·lectual. Conceptes 
i realitats Codi:  34/23/01 

 

 

 

Objectius 
Diferenciar els conceptes d’intel·ligència, discapacitat intel·lectual i nivell 
intel·lectual. Entendre com s’avalua en adults el nivell intel·lectual i la 
discapacitat intel·lectual per a una millor pràctica professional. 

 
 
 Professora 

Gemma Escuder Romeva. Psicòloga de la Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica 
Penitenciària de Catalunya del Centre Penitenciari Brians 1 

 
 
 Continguts 

1. Conceptes relacionats amb la intel·ligència 
1.1. Intel·ligència i nivell intel·lectual 
1.2. Discapacitat intel·lectual (DI) 

1.2.1. La DI en l’àmbit penitenciari 
2. Avaluació del nivell intel·lectual 

2.1. Evolució de l’avaluació de la intel·ligència 
2.2. Escala WAIS IV (administració i correcció) 
2.3. Altres escales 

3. La discapacitat intel·lectual 
3.1. L’avaluació de la DI 

 
 
 Metodologia 

Exposició teòrica que es compaginarà amb la resolució de supòsits pràctics reals. 
 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, dels àmbits de rehabilitació 
i règim interior, i tècnics de serveis centrals d'ambdues direccions generals 

 
 
 Dates: 2, 9 i 16 de novembre 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 15 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència 

Intervenció 
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Taller d'aprofundiment en PNL en 
l'execució penal Codi:  34/24/71 
 

 

Objectius 
Ampliar i practicar el catàleg de competències emocionals i de comunicació. 
Identificar els canvis necessaris per transformar les creences limitadores en 
unes de noves que siguin més potenciadores. Aprofundir, a través d’espais 
de reflexió, en l’autoestima i el coneixement personal i professional. 

 
 
 Professor 

Robert Long. Consultor i formador de l’empresa SOLO Consultores 
 
 
 Continguts 

1. Revisió dels conceptes clau en la PNL 

1.1.  Detecció de necessitats professionals  

1.2.  Els metapatrons bàsics de la PNL 

1.3.  Exercici pràctic: exploració de l'estructura en l'experiència subjectiva 

2. Recursos per crear rapport 

2.1.  Detecció i acompanyament en el llenguatge de l’interlocutor 

2.2.  Resum del metamodel del llenguatge 

2.3.  L’ús de preguntes poderoses 

3. Les àncores com a recurs professional  

3.1.  Recuperació d’àncores en l'espai d'acompanyament 

3.2.  La identificació d’àncores com a recurs en la intervenció professional 

3.3.  Exercicis pràctics d'aplicació 
 
 
 Metodologia 

Breu exposició teòrica, que es compaginarà amb dinàmiques grupals (simulacions 
de jocs, visió d’audiovisuals, exercicis pràctics i espais de debat). Activitat dinàmica i 
participativa per part dels alumnes 

 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, preferentment de 
l’àmbit de rehabilitació, i de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de 
Justícia Juvenil a Lleida, amb prioritat per als participants en el curs de PNL i 
execució penal de l’any 2015 

 
 
 Dates: 13, 15 i 20 de juny 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Universitat de Lleida 

Places: 25 

Hores: 15 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a: 

Intervenció 
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Ètica de la intervenció social en 
contextos penals Codi:  34/25/61 

 

 

 

Objectius 
Identificar els aspectes ètics de la intervenció i reflexionar sobre polítiques 
ètiques aplicables a l’entorn laboral. Reconèixer l’ètica en l’organització, 
entesa com una gestió per valors inseparables de l’ètica professional, de la 
gestió dels recursos i de la qualitat dels serveis prestats. Utilitzar eines i 
habilitats per promoure una intervenció professional coherent. 

 
 
 Professora 

Begoña Roman. Doctora en filosofia i presidenta del Comitè d’Ètica de Serveis 
Socials de Catalunya 

 
 
 Continguts 

1. Ètica moral en les societats plurals 
1.1. Ètica de la responsabilitat retroactiva i proactiva 
1.2. Les fal·làcies 

2. Ètica de l’individu i de l’organització 
2.1. Missió i valors de la intervenció social en entorns penitenciaris: adults i 

joves 
2.2. La gestió dels valors 
2.3. La pertinença, coherència i democràcia participativa 
2.4. Les tres preguntes de la qualitat 

3. L’organització com comunitat educativa dels professionals i de pedagogia social 
3.1. La gestió de l’error, de la contradicció, del risc 
3.2. Què és una bona pràctica 

4. Dignitat, autonomia, justícia, no maleficència, beneficència 
4.1. Metodologia per a la presa de decisions ètiques 

5. El codi ètic: els espais de reflexió i les memòries de responsabilitat 
 
 
 Metodologia 

Breu exposició teòrica. Participació activa dels alumnes amb exercicis i reflexions 
sobre casos pràctics. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, preferentment dels 
àmbits de rehabilitació i règim interior, i de la Direcció General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil a Tarragona, amb prioritat per als del Servei de 
Suport a l’Execució Penal 

 
 
 Dates: 4, 11, 18 i 25 d’abril 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Serveis Territorials de Justícia a Tarragona  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Institucional 
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Ètica de la intervenció social en 
contextos penals Codi:  34/25/71 

 

 

 

Objectius 
Identificar els aspectes ètics de la intervenció i reflexionar sobre polítiques 
ètiques aplicables a l’entorn laboral. Reconèixer l’ètica en l’organització, 
entesa com una gestió per valors inseparables de l’ètica professional, de la 
gestió dels recursos i de la qualitat dels serveis prestats. Utilitzar eines i 
habilitats per promoure una intervenció professional coherent. 

 
 
 Professora 

Marcel Cano. Professor de la Universitat de Barcelona del departament de Filosofia 
Teorètica i Pràctica 

 
 
 Continguts 

1. Ètica moral en les societats plurals 
1.1. Ètica de la responsabilitat retroactiva i proactiva 
1.2. Les fal·làcies 

2. Ètica de l’individu i de l’organització 
2.1. Missió i valors de la intervenció social en entorns penitenciaris: adults i 

joves 
2.2. La gestió dels valors 
2.3. La pertinença, coherència i democràcia participativa 
2.4. Les tres preguntes de la qualitat 

3. L’organització com comunitat educativa dels professionals i de pedagogia social 
3.1. La gestió de l’error, de la contradicció, del risc 
3.2. Què és una bona pràctica 

4. Dignitat, autonomia, justícia, no maleficència, beneficència 
4.1. Metodologia per a la presa de decisions ètiques 

5. El codi ètic: els espais de reflexió i les memòries de responsabilitat 
 
 
 Metodologia 

Breu exposició teòrica. Participació activa dels alumnes amb exercicis i reflexions 
sobre casos pràctics. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, preferentment dels 
àmbits de rehabilitació i règim interior, i de la Direcció General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil a Lleida 

 
 
 Dates: 18, 20, 25 i 27 de maig 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Universitat de Lleida  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Institucional 
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Transformar el temps en accions Codi:  34/26/61 
 

 

 

Objectius 
Identificar els propis hàbits relacionats amb l’organització del temps. 
Incorporar millores en la planificació, gestió i organització de les activitats 
quotidianes per optimitzar i augmentar l’eficiència professional a través de 
recursos personals i tècnics. 

 
 
 Professora 

Judit Viñas. Psicòloga i assessora en projectes socials i empresarials 
 
 
 Continguts 

1. Percepció i concepte del temps 
2. Lladres del temps 
3. Autoobservació: pla de millora personalitzat 
4. Identificació d’accions de millora 

5. Problemes en l’administració del temps: causes externes/internes 

6. Gestió de la situació: models de control 

7. Eines per organitzar el temps: quadre de prioritats 

8. Idees, autors, i eines sobre gestió d’objectius i tasques 

9. Gestió d’expectatives, propòsits i objectius 

10. Interrupcions i procrastinació (ajornament) 

11. Disposicions vinculades a la gestió del temps vers els objectius 

12. La sensació de pèrdua de temps 

13. Identificació de situacions amb alta i baixa energia 

14. Vivència del temps a nivell emocional i mental 

15. Decàleg d’idees genials per a l’organització del temps 
 
 
 Metodologia 

Breus exposicions teòriques i presentacions d’eines que es compaginaran amb 
activitats grupals. Activitat dinàmica basada en la participació activa dels alumnes en 
les diverses activitats (dinàmiques de grup, coaching grupal, anàlisi situacional, 
qüestionaris individuals, etc.). 

 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, preferentment dels 
àmbits de rehabilitació i règim interior, i de la Direcció General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil a Tarragona 

 
 
 Dates: 3, 5, 10 i 12 de maig 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Serveis Territorials de Justícia a Tarragona  

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Organització i gestió del temps 



 

 

Formació d’actualització i aprofundiment 
Pàgina 79 

 

  

 
 

 

PNL i execució penal Codi:  34/27/51 
 

 

Objectius 
Conèixer el model de programació neurolingüística com a eina professional 
vinculada a la funció d’ajuda. Identificar aspectes verbals i no verbals 
presents en les relacions professionals i personals. Millorar l’ús de les 
competències de comunicació, persuasió, motivació i resolució de conflictes 
en l’àmbit professional. 

 
 
 Professor 

Robert Long. Consultor i formador de l’empresa SOLO Consultores 
 
 
 Continguts 

1. Introducció i definició de conceptes bàsics 
1.1. Pressuposicions de la PNL 
1.2. Mapa mental: intel·ligència emocional 
1.3. El model de comunicació de la PNL 
1.4. L’estat d’acompanyament 

2. ¿Què és la congruència? 
2.1. “Els rols disfuncionals sota l’estrès” (model Virginia Satir) 
2.2. Autoestima i congruència 

3. Recursos contra bloquejos 
3.1. Què és un bloqueig neuromuscular? 
3.2. Les quatre formes de superar bloquejos 

4. La resolució de conflictes interpersonals 
4.1. Las tres posicions perceptives 
4.2. Identificació de la intenció positiva 
4.3. Reenquadraments 

5. La comunicació suggestiva 
5.1. El llegat de Milton Erickson: l’inconscient creatiu 
5.2. La comunicació metafòrica 

6. La bona formulació d’objectius 
6.1. Alineament de nivells neurològics 

7. Compromisos individuals 
 
 
 Metodologia 

Breu exposició teòrica que es compaginarà amb dinàmiques grupals (simulacions de 
jocs, visionat d’audiovisuals, exercicis pràctics i espais de debat). Activitat dinàmica i 
participativa per part dels alumnes. 

 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, preferentment dels 
àmbits de rehabilitació i règim interior, i de la Direcció General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil a Girona, amb prioritat per als del Servei de Suport a 
l'Execució Penal 

 
 Dates: 23, 25 i 30 de maig i 1 de juny 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Serveis Territorials de Justícia a Girona 

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a: 

Intervenció 
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Del conflicte a la seva resolució Codi:  34/28/51 

 

 

Objectius 
Aprofundir en els conceptes clau de la gestió del conflicte. Millorar els 
recursos i estratègies comunicatives per a la gestió del conflicte. Aplicar 
eines d’anàlisi i d’actuació eficaç davant del conflicte.  

 
 
 Professors 

Miracle Pastor i José Ángel Rodríguez. Professionals adscrits a la Generalitat de 
Catalunya i consultors de 103 Diseño y Formación 

 
 
 Continguts 

1. Revisió de conceptes clau en la gestió del conflicte 
2. La gestió alternativa del conflicte 
3. La visió proactiva del conflicte 
4. Els tres components espacials del conflicte 
5. Els comportaments eficaços  
6. Les eines de l’anàlisi conflictològica 

 
 
 Metodologia 

Taller pràctic que combinarà alguns elements tècnics i conceptuals amb les 
experiències dels participants. Cada participant facilitarà als professors, set dies 
abans de l’activitat, un cas concret de conflicte viscut en primera persona o a través 
d’altres. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, preferentment dels 
àmbits de rehabilitació i règim interior, i de la Direcció General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil a Girona, amb prioritat per als del Servei de Suport a 
l'Execució Penal 

 
 
 Dates: 22, 24 i 26 de febrer 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Serveis Territorials de Justícia a Girona  

Places: 25 

Hores: 15 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Prevenció i resolució de conflictes 
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Conducció de grups d'usuaris Codi:  34/29/51 
 

 

Objectius 
Reconèixer les diferents modalitats de grups i les estratègies de dinamització 
més adequades. Dissenyar eines i mecanismes per afavorir l’èxit del grup. 
Practicar habilitats i tècniques en la conducció de grups.  

 
 
 Professor 

Amanda Martinez i Elena Sorribes. Membres de l’equip del Màster en autolideratge i 
conducció de grups de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. 

 
 
 Continguts 

1. Marc teòric de la dinàmica de grups: concepte, estructura, tipus i funcions del 
grup 

2. Funcionament del grup: etapes, rols, relacions i objectius del grup 
3. Lideratge i dinamització del grup. Vincles entre els membres. Nivells, regles i 

dinàmiques de comunicació 
3.1.  Treball en equip 
3.2.  Gestió i resolució de conflictes grupals 
3.3.  L’assertivitat 
3.4.  Intel·ligència emocional 

4. Habilitats bàsiques en la conducció de grups 
4.1.  L’ús del llenguatge 
4.2.  L’autoimatge i la seva projecció 
4.3.  Les actituds 
4.4.  La comunicació no verbal 
4.5.  Situacions específiques 

5. Planificació de dinàmiques de grup 
 
 
 Metodologia 

Exposició teòrica que es compaginarà amb la resolució de supòsits pràctics, 
dinàmiques grupals i visió d’audiovisuals. Activitat dinàmica i participativa per part 
dels alumnes 

 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, preferentment de 
l’àmbit de rehabilitació, i de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de 
Justícia Juvenil a Girona  

 
 
 Dates: 14, 16, 21 i 23 de juny 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Serveis Territorials de Justícia a Girona 

Places: 25 

Hores: 20 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a: 

Intervenció 
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Taller: els processos de 
radicalització religiosa Codi:  69/14/01 
 

 

Objectius 
Identificar les principals característiques dels moviments de radicalització 
religiosa. Reconèixer els diferents nivells d’actuació preventiva en l’àmbit de 
l’execució penal. 

 
 
 Professors 

Professionals del cos de Mossos d’Esquadra i de l’Àrea d’Informació i Seguretat de 
la Direcció General de Serveis Penitenciaris 

 
 
 Continguts 

1. Introducció a l’Islam 
1.1.  Fonaments principals 
1.2.  Corrents i branques de pensament 
1.3.  L’Islam a Catalunya 

2. Interpretacions desviades de l’Islam  
3. Estructura del moviment global gihadista 
4. Models de radicalització i espais de difusió 
5. Indicadors de risc de radicalització i de recolzament al Gihadisme 

5.1. Indicadors de règim ordinari i tancat en homes i dones 
5.2. Indicadors en medi obert en homes i dones  

 
 
 Metodologia 

Explicació teòrica dels ponents amb la participació activa dels alumnes . 
 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris que no hagin participat a les 
sessions informatives sobre radicalització en el 2015 

 
 
 Data: per determinar 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 5 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència 

Institucional 



 

 

Formació d’actualització i aprofundiment 
Pàgina 83 

 

  

 
 

 

Taller: casos pràctics de negociació Codi:  69/15/01 
 

 

 

Objectius 
Reconèixer les capacitats i habilitats negociadores. Identificar creences i 
resistències en el procés negociador. Aplicar eines pràctiques per a la millora 
de la negociació. 

 
 
 Professora 

Clara Esteve. Llicenciada en Sociologia per la Universitat de Barcelona 
 
 
 Continguts 

1. Punt de partida: què és negociar i què conec del procés 
2. Interlocutors habituals en una negociació 
3. Converses pendents i preguntes clau 
4. Els tipus de negociadors (Kilmann) 
5. Les fases de la negociació: preparació, desenvolupament i tancament 
6. Factors d’èxit en la negociació. La negociació integradora 
7. Els errors a l’hora de negociar 
8. Indicadors d’excel·lència en aquest àmbit 

 
 
 Metodologia 

Breu exposició que es compaginarà amb dinàmiques de grup. Activitat dinàmica i 
participativa per part dels alumnes. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, dels àmbits de rehabilitació 
i règim interior, i tècnics de serveis centrals d'ambdues direccions generals 

 
 
 Dates: 12 i 19 de maig 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 10 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Prevenció i resolució de conflictes 
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Taller: comunicació persuasiva Codi:  69/16/01 
 

 

 

Objectius 
Identificar l’estil personal de comunicació en l’entorn professional. Aplicar 
recursos i habilitats comunicatives orientats a la persuasió. Adaptar l’estil de 
comunicació a les característiques dels usuaris amb la finalitat d’influir i 
assolir beneficis mutus. 

 
 
 Professor 

Per determinar 
 
 
 Continguts 

1. Formes de comunicar que permeten captar l’atenció i despertar l’interès dels 
nostres interlocutors 

2. El meu DAFO de la comunicació persuasiva 
3. Què vull aconseguir quan em comunico? Ho assoleixo habitualment? 
4. Aspectes clau a tenir en compte per valorar la meva capacitat d’influència 

4.1. Indicadors d’èxit quan volem persuadir 
5. La caixa d’eines de la persuasió 

5.1. Recursos i habilitats que m’ajuden a influir 
6. La flexibilitat i capacitat d’adaptació com a aspecte clau per ajustar la nostra 

comunicació persuasiva de forma efectiva 
 
 
 Metodologia 

Breu exposició teòrica amb espais de diàleg que es compaginaran amb diverses 
dinàmiques de grup i espais de reflexió grupal. Activitat participativa i dinàmica per 
part dels alumnes. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, dels àmbits de rehabilitació 
i règim interior, i tècnics de serveis centrals d'ambdues direccions generals 

 
 
 Dates: 9 i 11 de maig 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 10 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència 

Comunicació 
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Taller: canviar de xip: l'eficàcia 
professional com a motivació Codi:  69/17/01 

 

 

 

Objectius 
Aplicar recursos, instruments i habilitats que neutralitzin els elements que 
frenen el desenvolupament professional. Gestionar les pròpies emocions 
com a element catalitzador de la millora personal i professional.  

 
 
 Professor 

Per determinar 
 
 
 Continguts 

1. L’autoconfiança com a aspecte clau per reafirmar la pròpia identitat professional 
1.1. Quines són les pròpies fortaleses i com desenvolupar-les? 

2. L’ automotivació i l’autonomia com a noves oportunitats i alternatives 

3. Eines i recursos per combatre la inseguretat, la frustració i el sentiment de fracàs 

a la feina 

4. La resiliència com a eina per combatre les adversitats: com superar-les i 

transformar-les en oportunitats de creixement i canvi positiu 

5. Comportaments positius i proactius que faciliten treballar amb més eficàcia 

 
 
 Metodologia 

Breu exposició teòrica amb espais de diàleg que es compaginaran amb dinàmiques 
de grup i espais de reflexió grupal. Activitat participativa i dinàmica per part dels 
alumnes. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, dels àmbits de rehabilitació 
i règim interior, i tècnics de serveis centrals d'ambdues direccions generals 

 
 
 Dates: 26 i 28 de setembre 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 10 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència 

Tolerància a la pressió 
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Taller: com comunicar males 
notícies Codi:  69/18/01 

 

 

 

Objectius 
Aplicar l’acompanyament i el protocol comunicatiu per donar una mala 
notícia. Actuar davant de situacions especials amb més control i consciència. 
Potenciar estratègies de regulació emocional. 

 
 
 Professors 

Per determinar 
 
 
 Continguts 

1. Habilitats fonamentals per a una bona comunicació 
1.1. Comunicació, empatia i acompanyament 
1.2. El dret a la informació 

2. Procediment per comunicar una mala notícia 
2.1. Entorn 
2.2. Comunicació verbal 
2.3. Comunicació no verbal 

3. Estratègies per front a les reaccions 
3.1. Possibles reaccions 
3.2. Procés adaptatiu 

4. Impacte emocional i procés de dol 
 
 
 Metodologia 

Breu exposició teòrica que es compaginarà amb dinàmiques de grup basades en el 
l’entrenament (coaching) i el treball vivencial, participatiu i reflexiu per part dels 
alumnes.  

 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, de l'àmbit de rehabilitació, i 
tècnics de serveis centrals d'ambdues direccions generals 

 
 
 Dates: 20 i 27 d’octubre 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 10 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència 

Comunicació 
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Taller: l’autoconeixement en 
l’activitat professional Codi:  69/19/01 

 

 

 

Objectius 
Utilitzar les tres competències que conformen l’autoconeixement com a punt 
de partida de qualsevol millora o evolució professional i personal. Elaborar 
un pla d’acció individual com a compromís personal de millora. 

 
 
 Professora 

Mònica Lapeyra. Psicòloga i formadora en habilitats socials i personals, i directora 
de IOCUS  

 
 
 Continguts 

1. L’autoconeixement  
1.1.  Com a grup competencial de la intel·ligència emocional 
1.2.  Com a propulsor del canvi 
1.3.  Els seus principis 

2. Autoconeixement i autoconsciència 
2.1.  Atenció plena. L’autoobservació com a eina bàsica d’autoconeixement: 

mindfulness 
2.2.  Les tres posicions perceptuals (PNL) 
2.3.  Eines per a l’autoconeixement. Matriu d’exploració de recursos i 

autoconeixement 
3. Les tres competències que formen l’autoconeixement 

3.1.  Consciència emocional 
3.1.1.  L’emoció en l’aquí-ara 

3.2.  Autovaloració 
3.2.1.  L’autoestima 
3.2.2.  Per a què tenir cura de l’autoestima? 
3.2.3.  Autoestima i assertivitat 

3.3.  Confiança en un mateix 
3.3.1.  Claus per millorar l’autoconfiança 

 
 
 Metodologia 

Activitat basada en la participació dels alumnes en diverses activitats (dinàmiques de 
grup, exercicis corporals i de respiració). Breu introducció teòrica amb espais de 
reflexió.  

 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, de l'àmbit de rehabilitació, i 
tècnics de serveis centrals d'ambdues direccions generals. Es prioritzaran aquells 
alumnes que hagin dut a terme activitats vinculades a la intel·ligència emocional. 

 
 
 Dates: 7 i 14 de juny 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 10 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència 

Tolerància a la pressió 
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Taller: habilitats comunicatives per 
evitar conflictes Codi:  69/20/01 

 

 

 

Objectius 
Identificar eines i recursos comunicatius que ens poden portar a evitar 
situacions complicades. Utilitzar-los en la pràctica professional.  

 
 
 Professor 

Per determinar 
 
 
 Continguts 

1. La comunicació, atenció plena i actitud 
2. L’escolta 

2.1.  Què significa escoltar? 
2.2.  Diferents tipus d’escolta 
2.3.  Som bons escoltadors? 
2.4.  Com podem millorar aquesta habilitat? 
2.5.  La sintonia, element clau 

3. L’empatia 
3.1.  Què és realment l’empatia? 
3.2.  Sóc empàtic o simpàtic? 
3.3.  Primer comprendre, després ser comprès 

4. L’assertivitat 
4.1.  Què és l’assertivitat? 
4.2.  Quan necessito ser assertiu? 
4.3.  L’assertivitat, tècnica o habilitat? 

 
 
 Metodologia 

Treballs en grup i individuals, i jocs de rol. Breu exposició teòrica. 
 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, dels àmbits de rehabilitació 
i règim interior, i tècnics de serveis centrals d'ambdues direccions generals 

 
 
 Dates: 10 i 17 de març 

Horari: de 9.30 a 14.30 hores 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 25 

Hores: 10 

Avaluació: sí 
 

 

 Activitat vinculada a la competència 

Comunicació 
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Formació en línia. Coneixement i 
aplicació de les circulars i 
instruccions en l’àmbit de règim 
interior Codi:  

98/03/01 
98/03/02 
 

 

 

Objectius 
Identificar els principals aspectes que regulen les normes, circulars, 
instruccions i ordres de servei de l’àmbit d’interior. Aplicar el coneixement de 
les normes, circulars, instruccions i ordres de servei a la resolució de 
situacions reals d’un centre penitenciari. 

 
 
 Formació d'autoaprenentatge 

 
 
 
 Continguts 

Les circulars, instruccions i ordres de servei dels següents àmbits: 
1. Àmbit administratiu 
2. Àmbit de rehabilitació 
3. Àmbit de règim interior 

 
 
 Metodologia 

Curs d’autoaprenentatge de caràcter interactiu. El professional inscrit i acceptat durà 
a terme el curs via Internet en un període aproximat de 2 setmanes. Per superar el 
curs cal dur a terme exercicis basats en casos pràctics. 

 
 
 Destinataris 

Professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris 
 
 
 Dates: de l’11 al 24 d’abril (torn 1) i del 2 al 15 de maig (torn 2) 

Lloc:  https://campus.cejfe.cat/ 

 Des del propi lloc de treball o des de l’ordinador personal 

Places: 40 

Hores: 16 

Avaluació: sí 

Certificació: únicament s'emetran certificats d'aprofitament a aquells alumnes que 

superin el curs. En aquesta activitat no es certifica l'assistència 
 

 

 Activitat vinculada a la competència: 

Institucional 

https://campus.cejfe.cat/
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> Jornades i activitats obertes 
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VI Jornada de Criminologia. 
La criminologia davant la 
delinqüència juvenil i les seves 
noves manifestacions Codi:  68/01/01 

 

 

 

Presentació 
La delinqüència juvenil és un tema clàssic que ha suscitat l'interès de les 
teories criminològiques. En el context dels canvis demogràfics, socials i 
tecnològics i de la problemàtica de la joventut de les societats postmodernes 
la Jornada se centrarà en les noves formes de delinqüència, atenent a 
fenòmens com la ciberdelinqüència, la violència de fills contra pares o les 
noves bandes juvenils, així com en els instruments de predicció i prevenció, 
amb l'objectiu de plantejar pautes d'actuació des de la justícia juvenil i per 
part dels diversos actors socials i institucionals afectats. 

 
 
 Organitza 

CEJFE i Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
 
 
 Continguts 

Consulteu programa, accessible a http://www.cejfe.cat/, una vegada s’obri el període 
d’inscripcions 

 
 
 Destinataris 

Professionals de l’àmbit d’execució penal, especialment de justícia juvenil 
Professionals que treballin amb adolescents i joves 
Professionals de l’Administració de Justícia 
Professorat universitari i col·laboradors docents 
Estudiants de criminologia, dret, psicologia, educació social, treball social i 
pedagogia 

 
 
 Data: 28 de gener 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 232 

Hores: 7 

http://www.cejfe.cat/
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II Jornada de la Taula de 
Participació Social: el trànsit de la 
presó a la comunitat Codi:  68/02/01 

 

 

 

Presentació 
La Taula de Participació Social (TPS) del Departament de Justícia es 
defineix en l’Ordre JUS/370/2009, de 23 de juliol, de regulació de les taules 
de participació social en l'àmbit penal i penitenciari. 
 
La TPS en l’àmbit penal i penitenciari actua com a òrgan consultiu i de 
relació entre el departament competent en matèria d’execució penal i les 
entitats col·laboradores i de voluntariat que treballen en els processos de 
reinserció social a Catalunya, amb la finalitat de coordinar la participació 
ciutadana com a dret fonamental dels ciutadans. 
 
La Jornada té com a objectius, reflexionar sobre la dificultat que representa 
per a les persones que compleixen una pena de presó el retorn a la 
comunitat i sobre la importància de cuidar aquest moment per garantir el 
procés de reinserció social; conèixer experiències actuals centrades a 
treballar el trànsit de la presó al carrer i impulsar idees, iniciatives i projectes 
futurs que afavoreixin aquest trànsit.  

 
 
 Organitza 

CEJFE, Direcció General de Serveis Penitenciaris, Direcció General d’Execució 
Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil i Taula de Participació Social de Catalunya 

 
 
 Continguts 

Consulteu programa, accessible a http://www.cejfe.cat/, una vegada s’obri el període 
d’inscripcions 

 
 
 Destinataris 

Entitats del tercer sector 
Professionals de l’àmbit de l’execució penal, amb prioritat per als de l’àmbit 
penitenciari 
Entitats socials de l’àmbit local 
Altres persones interessades 

 
 
 Data: 8 d’abril 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 232 

Hores: 5 hores 

http://www.cejfe.cat/
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VII Jornada de Victimologia Codi:  68/04/01 
 

 

 

Presentació 
Aquest serà el setè any que es dóna continuïtat a la Jornada de Victimologia 
que el CEJFE organitza juntament amb la Universitat de Barcelona, la 
Societat Catalana de Victimologia i la Fundació Vicky Bernadet.  
 
En cada edició s’ha centrat l’atenció vers determinats col·lectius en risc de 
victimització, amb l’objectiu de definir estratègies de prevenció, protecció i 
assistència. Per a l’assoliment d’aquesta fita és imprescindible el diàleg entre 
investigadors, professionals i responsables de la protecció, tractament i 
defensa de les víctimes. 

 
 
 Organitza 

CEJFE, Universitat de Barcelona, Societat Catalana de Victimologia i Fundació Vicky 
Bernadet 

 
 
 Continguts 

Consulteu programa, accessible a http://www.cejfe.cat/, una vegada s’obri el període 
d’inscripcions 

 
 
 Destinataris 

Professionals dels serveis d’atenció a les víctimes  
Professionals que intervenen amb víctimes o persones en risc de ser-ho 
Professionals de l’àmbit d’execució penal 
Jutges, fiscals i advocats 
Estudiants de criminologia, dret, educació social, pedagogia, psicologia o treball 
social 
Altres persones interessades 

 
 
 Data: maig 

Lloc: per determinar 

Places: per determinar 

Hores: 5 

http://www.cejfe.cat/
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Cicle 2016 de conferències en 
criminologia i execució penal Codi:  

68/05/01 
68/05/02 
68/05/03 
68/05/04 
 

 

 

Presentació 
Amb el títol Espais d’Actualitat, el CEJFE presenta cada any un cicle de 
conferències d’actualització en criminologia i execució penal. 
 
La finalitat d’aquest cicle és facilitar als professionals del Departament de 
Justícia, de l’àmbit universitari i jurídic, estudiants i públic interessat, en 
general, una visió de diferents temes d’actualitat, per mitjà de conferències 
d’experts reconeguts. 
 
Comptarem amb les aportacions de figures de primer ordre, tant del territori 
català com estatal i internacional, que desenvoluparan conferències d’una 
hora i mitja de durada, en les quals exposaran els seus darrers treballs o 
estudis. 

 
 
 Organitza 

CEJFE 
 
 
 Continguts 

Consulteu programa, accessible a http://www.cejfe.cat/, una vegada s’obri el període 
d’inscripcions 

 
 
 Destinataris 

Professionals de l’àmbit d’execució penal  
Professionals del Departament de Justícia 
Professorat universitari i col·laboradors docents 
Estudiants de criminologia, dret, educació social, pedagogia, psicologia i treball 
social  
Altres persones interessades 

 
 
 Dates: dimarts, de 16.00 a 17.30 hores, els mesos d’octubre i novembre 

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  

Places: 232 

Hores: 1.30 hores cada conferència 

http://www.cejfe.cat/
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NORMES BÀSIQUES D’INSCRIPCIÓ ALS CURSOS I 
EMISSIÓ DE CERTIFICATS 
 
 
> Forma d’inscripció 

 
Els professionals de la DGSP i DGEPCJJ interessats a dur a terme 
activitats formatives al Centre d'Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada (CEJFE) cal que duguin a terme la inscripció des de 
l'aplicació web del CEJFE: 
 
Clica en aquest enllaç  
 
 
No s’admetrà cap inscripció en suport paper. 

 
 
> Termini d’inscripció 
 
Hi haurà un sol termini d’inscripció per a les activitats formatives de 
tot l’any fins el 13 de gener de 2016. 

 
 
> Confirmació d’admissió als cursos 
 
La inscripció a un curs no comporta l’admissió automàtica per part 
del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. 
 
A partir del 27 de gener de 2016, els professionals que hagin 
sol·licitat ser admesos a activitats formatives podran consultar a 
quina/es ho han estat a la web: 
 
https://extranet.cejfe.cat/ 
  
A més, 20 dies abans de l'inici de cada curs, el CEJFE informarà el 
professional admès de les dates i els horaris del curs. Per a les 
activitats del mes de febrer, la comunicació es farà en un termini més 
breu. 
 
Totes les comunicacions es faran per correu electrònic, a l'adreça 
facilitada per l’alumne/a en la sol·licitud d'inscripció. 

 
 
> Criteris d’admissió 
 
Per a l’admissió als cursos es tindrà en compte els següents criteris: 
 
> La coherència entre els continguts formatius de l’activitat i les 

tasques professionals desenvolupades per l’alumnat. En el cas de 
cursos d’aprofundiment o de continuïtat, els alumnes que hagin 
assistit al primer nivell en seran destinataris prioritaris. 

 
> Els alumnes que hagin estat penalitzats en el curs anterior només 

podran ser admesos quan restin places disponibles un cop aplicats 
els criteris d’admissió. 

 
  

https://sc.justicia.gencat.cat/CEJFE/AppJava/cercaInscripcions.do?reqCode=cerca
https://extranet.cejfe.cat/
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> Es donarà prioritat, en igualtat de condicions, als alumnes que 
durant l’any no hagin efectuat cap altra activitat formativa tot i 
haver-la sol·licitat; i en segon lloc tindran prioritat els que no han fet 
cap altra activitat formativa (encara que no l’hagin sol·licitat). 

 
> Si aquest criteri no resulta suficient, s’aplicarà tenint en compte els 

anys anteriors, fins a un màxim de tres anys. Si tot i així no n’hi ha 
prou, es tindrà en compte l’ordre d’arribada de la sol·licitud. 

 
> En el cas de cursos destinats a la implementació de millores 

específiques en determinats llocs de treball o en determinades 
tasques o programes concrets, es tindran en compte els criteris de 
selecció de la corresponent unitat directiva. 

 
> Quan hi hagi places lliures i la metodologia del curs ho permeti, no 

serà motiu d’exclusió que el curs no tingui una relació directa amb 
el lloc de treball de l’alumne. 

 
Un cop aplicats els criteris d’admissió i exhaurides les places 
disponibles en cada activitat, la resta d’alumnes en restaran 
exclosos. 

 
 
> Assistència a un curs i compliment de l’horari 
 
L’assistència a un curs, ja sigui dins o fora de l’horari laboral, implica 
el compliment estricte del seu horari. Qualsevol incompliment en 
aquest sentit s’haurà de justificar aportant la documentació oportuna 
i, si s’escau, seran aplicats els criteris de penalització.  

 
 
> Autorització d’assistència a un curs dins de l’horari 
laboral 
 
L'admissió a un curs per part del Centre d'Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada no implica en cap cas l'autorització d'assistència, la 
qual cosa és una competència de la direcció general corresponent si 
el curs es vol fer en hores de treball. 
 
En cas que la persona inscrita i admesa a un curs el vulgui dur a 
terme dins de l'horari laboral, haurà de demanar el permís 
corresponent segons el model de sol·licitud d'assistència a activitats 
de formació habitual. 
 
L’assistència a un curs té caràcter obligatori. 

 
 
> Incompatibilitat d’assistència a un curs  
 
Els professionals que no estiguin en situació de servei actiu (situació 
d'excedència, suspensió de feina, etc), i els que estiguin de baixa 
mèdica (tant si és accident laboral com incapacitat temporal), no 
poden fer formació.  
 
Els professionals en situació d’excedència voluntària per tenir cura 
dels fills o de familiar sí poden accedir a la formació amb els 
mateixos criteris d’admissió que la resta de professionals. 
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> Anul·lació de la sol·licitud d’assistència 
 
Aquelles persones que hagin estat admeses a un curs i finalment no 
hi puguin assistir, han de notificar-ho per correu electrònic, com a 
molt tard, set dies abans que s’iniciï, amb la finalitat de deixar lliure 
la plaça per a una altra persona interessada. 
 
Els alumnes que no hagin assistit a un curs al qual prèviament 
havien estat admesos, sense haver comunicat la seva baixa amb set 
dies d’anticipació o sense causa documentalment justificada, seran 
penalitzats i exclosos d’activitats futures d’acord amb els criteris de 
penalització descrits anteriorment. 

 
 
> Canvis en el programa 
 
El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada es reserva el 
dret d’efectuar, per motius d’organització, tots aquells canvis que 
consideri oportuns en la programació de les activitats formatives, si 
bé es compromet a notificar-los als afectats. 

 
 
> Certificats d’assistència i d’aprofitament 
 
Les acreditacions a què donen dret els cursos que duu a terme el 
Centre es concreten en dues possibilitats: 
 
> Certificats d’assistència per a cada curs, que s’obtenen en assistir 

al 100% de les hores de formació programades i, 
excepcionalment, quan es pugui justificar documentalment 
absències que no superin el 20% del total de les hores i no s’incorri 
en cap dels criteris de penalització. 

 
> Certificats d’aprofitament per als cursos que tinguin avaluació, que 

s’assoleixen si se supera la prova corresponent. 
 
Els certificats es podran descarregar a l’adreça d’Internet 
https://extranet.cejfe.cat/ 
 

 
> Control d’assistència i penalitzacions  
 
El Centre podrà realitzar tots els controls d’assistència que cregui 
oportuns, de forma aleatòria, per tal d’evitar incidències per part dels 
alumnes que puguin afectar el desenvolupament de l’activitat. Els 
controls d’assistència diaris es realitzaran, preferentment, coincidint 
amb l’inici i final de cada sessió. 
 
No s’obtindrà el certificat corresponent i es penalitzarà l’alumne 
en activitats futures quan: 
 
> Es detectin anomalies rellevants en l’assistència i/o puntualitat 

(tres o més incompliments de l’horari sense causa documentalment 
justificada). 

 
> Es detecti la manipulació de signatures d’un determinat alumne. 
 

  

https://extranet.cejfe.cat/
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> En els fulls de control d’assistència no hi figuri la signatura 
oficial de l’alumne. 

 
> Quan no es comuniqui la baixa a una activitat en el termini 

corresponent. 
 
No s’obtindrà el certificat corresponent quan: 
 
> Quan hi hagi una absència i un o més retards en l’assistència i/o 

puntualitat tot i ser justificats. 
 
> Quan hi hagi tres o més retards tot i ser justificats. 
 
El Centre facilitarà aquesta informació a la corresponent unitat 
directiva per tal que aquesta prengui les mesures que cregui 
convenients.  

 
 
> Notificacions  
 
Atès que totes les comunicacions es faran a l'adreça de correu 
electrònic facilitada per l'alumne en la sol·licitud d'inscripció, és 
imprescindible fer constar l’adreça electrònica corporativa personal 
exacta (XXXX@gencat.cat) i no cometre cap error a l'hora de 
consignar-la.  
 
Si l'adreça és incorrecta, el Centre d'Estudis no podrà garantir la 
correcta notificació, la qual cosa podrà comportar la pèrdua de 
l'admissió a l'activitat i, conseqüentment, la penalització de l’alumne 
en causar baixa no notificada a l’activitat. 

 


